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كلمة افتتاحية
يحتل تعزيز القطاع الديناميكي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة أولوية بني األهداف اإلمنائية االقتصادية في كل 
من االقتصادات املتقدمة والصاعدة. فاملؤسسات الصغيرة واملتوسطة متثل قوة رئيسية محركة خللق فرص العمل 
ومنو إجمالي الناجت احمللي. إذ تساهم هذه املؤسسات إلى حد كبير في تنويع األنشطة االقتصادية وحتقيق االستقرار 
حتديا  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تطوير  ميثل  كما  اخلاص.  القطاع  تنمية  في  مهما  دورا  وتلعب  االجتماعي، 
حيث  الكبيرة،  املؤسسات  تواجهه  مما  أكبر  بدرجة  للنمو  معيقة  شديدة  قيودا  عادة  تواجه  فهي  وصعبا.  رئيسيا 
يؤدي افتقارها إلى احلجم املثالي إلى انخفاض قدرتها على الوصول إلى األسواق واكتساب املهارات واحلصول على 

رأس املال. 

وتشير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بصورة دائمة إلى أن نقص القدرة على احلصول على التمويل يشكل إحدى 
هذه  خدمة  أن  األحيان  أغلب  في  ترى  املالية  واملؤسسات  التجارية  فالبنوك  منوها.  أمام  املاثلة  الرئيسية  العقبات 
املؤسسات محفوفة بااطر وباهظة التكلفة، وبالتالي فإنها تعاني إلى حد كبير من نقص احلصول على خدمات 
مالية أساسية كافية. وفي ظل هذه القدرة احملدودة على احلصول على التمويل، يواجه أصحاب املؤسسات الصغيرة 
أسواق  وإنشاء  املنافسة  على  والقدرة  اإلنتاجية  لزيادة  الالزمة  االستثمارات  تنفيذ  في  جمة  صعوبات  واملتوسطة 

جديدة وتوظيف املزيد من العمال. 

قامت مؤسسة التمويل الدولية، على مدى أكثر من 50 عاما، باملساعدة على توسيع نطاق القدرة على احلصول 
نطلق االستفادة من  على التمويل الالزم ملؤسسات األعمال اخلاصة القابلة لالستمرار في البلدان النامية. ومن مُ
واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  خدمة  في  الناجحة  البنوك  وجتارب  خبرات  من  والتعلم  لإلجنازات  السجل  هذا 
تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع البنوك التجارية على رصد واغتنام الفرص املربحة غير املُستَغلة التي تتيحها 
وأطراف  الدولية  التمويل  مؤسسة  تقدمها  التي  املساعدة  خالل  ومن  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  شريحة 
واملتوسطة،  الصغيرة  للمؤسسات  املالية  االحتياجات  وتلبية  فهم  حتسني  كيفية  التجارية  البنوك  تتعلم  أخرى، 

وكيفية حتسني إدارة مخاطر خدمتها، وكيفية إجناز معامالت أصغر حجما بتكلفة أقل مع حتسني نوعية اخلدمة. 

إننا نشعرُ بالفخر لدورنا القيادي في مجال متويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ففي نهاية السنة املالية 2009، 
بلغت حافظة ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية 6.1 مليار دوالر في التعامل مع 200 مؤسسة مالية تستهدف 
املؤسسات  هذه  نصف  يحصل  كما  النامية.  البلدان  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  خدمة  األولى  بالدرجة 
تقريبا على خدمات استشارية من قبل مؤسسة التمويل الدولية. وبصفة إجمالية، تشمل احلافظة القائمة لهذه 

املؤسسات املالية 1.3 مليون قرض ملؤسسات صغيرة ومتوسطة مبا تصل قيمته إلى 90.6 مليار دوالر.

مؤسسة  قبل  من  املستفادة  الدروس  ثناياه  في  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  املصرفية  املعرفة  دليل  يجمع 
لنجاح  أساسية  عوامل  أنها  املؤسسة  ترى  التي  املستقاة  والدروس  اخلبرات  تبادل  إلى  ويهدف  الدولية،  التمويل 
العمليات املصرفية املربحة واملثمرة في التعامل مع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ويعتبر هذا الدليل مطبوعة 
الذين  النامية  البلدان  في  وموظفيها  ومديريها  البنوك  إدارات  مجالس  أعضاء  إلى  وجهة  مُ األول  املقام  في  فنية 
والتوجهات  الطريقة  بشأن  والتساؤالت  احليرة  وتنتابهم  احمللية  أسواقهم  في  املستغلة  غير  الفرص  توافر  يدركون 
املُثلى خلدمة شريحة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. كما أن هذا الدليل أداة مفيدة ونافعة لواضعي السياسات 
اجلوهرية  اجلوانب  فهم  وتعميق  حتسني  إلى  يتوقون  الذين  املالي  القطاع  في  الفاعلني  املسؤولني  من  وغيرهم 
من  للكثير  مفيدا  مرجعا  الدليل  هذا  يكون  أن  ونأمل  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  لتمويل  واألساسية 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  خدمة  في  وفاعلية  نشاطا  أكثر  بصورة  املشاركة  في  الراغبة  املالية  املؤسسات 

في جميع أنحاء العالم.

بير ستاين

مدير األنشطة العاملية املعنية بالقدرة على احلصول على التمويل
اخلدمات االستشارية − مؤسسة التمويل الدولية
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يهدف دليل املعرفة املصرفية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة إلى نشر وتوزيع خبرات ومعارف مؤسسة التمويل 
الصغيرة  للمؤسسات  مصرفية  خدمات  تقدمي  إمكانية  في  تنظر  التي  املالية  املؤسسات  مع  وتبادلها  الدولية 
واملتوسطة أو املنخرطة فعليا في الوقت احلاضر في توفير هذه اخلدمات. علما بأن اجلهات القائمة بتقدمي اخلدمات 
املالية، التي قد جتد هذا الدليل مفيدا بصفة خاصة في تطوير أو توسيع نطاق املعامالت اخلاصة باملؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة، تشمل البنوك التجارية وبنوك االستثمار وشركات التأجير املالي والشركات ذات األسهم غير املدرجة في 
البورصة ومؤسسات التمويل األصغر (التمويل املتناهي الصغر). وباإلضافة إلى ذلك، فإن املنظمات األخرى املهتمة 
بقضايا حصول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على التمويل، مثل معاهد البحوث والهيئات احلكومية واملنظمات 

غير احلكومية، قد تستفيد أيضا من مضمون هذا الدليل ومحتوياته.

يستفيد دليل املعرفة املصرفية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، على نطاق واسع، من األبحاث واملؤلفات القائمة، 
الصغيرة  املؤسسات  بخدمات  املعنيني  املصرفيني  واملمارسني  اخلبراء  مع  الرئيسية  املقابالت  من  العديد  عن  فضال 
واملتوسطة في جميع أنحاء العالم. ولم يهدف هذا الدليل إلى تقدمي وصفات خاصة بقواعد وإجراءات معينة، فهو ال 
يدافع عن نهج واحد بشأن العمليات املصرفية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة. بل إنه يسعى على األحرى إلى 
والفرص  التحديات  بشأن  املعرفة  تبادل  خالل  من  املستنيرة  اخليارات  حتديد  في  املالية  اخلدمات  مقدمي  مساندة 

واملمارسات الفعالة في العمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في جميع أنحاء العالم.

كما يستفيد هذا الدليل أيضا من إطار مؤسسة التمويل الدولية اخلاص باالختبار التشخيصي للعمليات املصرفية 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وهو اإلطار املستخدم في تقييم املعامالت املصرفية لهذه املؤسسات، باإلضافة إلى 
التمويل  مؤسسة  تستخدمها  التي  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  املصرفية  للعمليات  املرجعية  املعايير  أداة 
الدولية في حتليل مناذج ممارسات األعمال السليمة. وزيادة على ذلك، يتم تقدمي أمثلة عملية للعمليات املصرفية اخلاصة 
هذا  بالبحث  يتناولها  التي  املالية  املؤسسات  من  عدد  من  مستقاة  أمثلة  وهي  واملتوسطة،  الصغيرة  باملؤسسات 
توضيح  في  ببساطة  نافعة  أنها  أو  السليمة  املمارسات  على  الضوء  تسليط  في  مفيدة  األمثلة  هذه  ولعل  الدليل. 
 ،(Access Bank) التعلّم من اخلبرات والتجارب. وتتضمن املؤسسات املالية املشار إليها في هذه املطبوعة أكسس بانك
وبنك مسقط (Bank Muscat)، وإيسترن بنك ليمتد (Eastern Bank Limited)، وبنك هامكور (Hamkorbank)، وبنك آي 
سي آي سي آي (ICICI Bank)، وبنك إن بي دي (NBD Bank)، وبنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered)، وبنك ويلز 
فارجو (Wells Fargo). وهنالك املزيد من التجارب واخلبرات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وهي 

مستقاة من مجموعة متنوعة من البنوك األخرى ويُشار إليها في ثنايا هذا الدليل حسب االقتضاء واملالءمة.

تعمل مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، على خلق الفرص لتمكني الناس 
من اخلالص من براثن الفقر وحتسني حياتهم. وتشجع املؤسسة النمو االقتصادي املستدام في البلدان النامية عن 
طريق مساندة تنمية القطاع اخلاص، وتعبئة رؤوس األموال اخلاصة، وتقدمي اخلدمات االستشارية وخدمات التخفيف 
من حدة ااطر املاثلة أمام الشركات واحلكومات. وبلغ إجمالي االستثمارات اجلديدة للمؤسسة 15 مليار دوالر في 
السنة املالية 2009، مما يساعد في أداء دور بارز في مواجهة األزمة املالية. لالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى 

 .(www.ifc.org) زيارة موقع املؤسسة على العنوان التالي

شكر وتقدير

أن  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  العاملية  املصرفية  بالعمليات  املعني  الدولية  التمويل  مؤسسة  برنامج  يود 
ملساهمتها  واليابان  والنرويج  هولندا  حكومات  وهي  املانحة  الشريكة  للجهات  والتقدير  الشكر  بوافر  يتقدم 

وشراكتها في هذا البرنامج.

قامت مؤسسة التمويل الدولية بإعداد دليل املعرفة املصرفية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة حتت إشراف فريق 
عمل بقيادة غادة طعيمة ومساندة من قبل ميلينا ميرمولستاين وأنوشكا ثيوارابيروما. ويتقدم الفريق بفائق االمتنان 
والتقدير للمساهمات املقدمة في إطار استعراض النظراء في مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي من قبل: آري 
نيم، وإغناسيو إيستفيز، ونيل رامسدن، وبول راسنت، وبير سياين، وسيرجيو شماكلر، وتوني ليثجو. كما نعرب أيضا 
عن عظيم امتناننا جلميع البنوك التي تبادلت خبراتها وجتاربها في هذا الدليل والزمالء في مكاتب مناطق عمل البنك 
دالبيرغ  شركة  فريق  إلى  بالشكر  نتقدم  أن  اخلصوص  وجه  على  ونود  املهمة.  هذه  بتسهيل  قاموا  الذين  الدولي 
الستشاريي التنمية العاملية (Dalberg Global Development Advisors) الذي يضم بيتر تينان، يانا واطسون، وجيسون 
ويندل، وهو الفريق الذي كلفته مؤسسة التمويل الدولية بإنتاج هذا الدليل. وشركة دالبيرغ (Dalberg) هي شركة 

استشارية معنية باإلستراتيجيات والسياسات ومتخصصة في قضايا احلصول على التمويل في األسواق الصاعدة.

متهيد
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موجز تنفيذي
وهل  للبنوك،  الربحية  يحقق  مبا  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  املصرفية  املعامالت  إجناز  ميكن  هل 

يعتبر السوق جذابا في الوقت احلاضر؟ كيف ميكن البنوك التغلب على التحديات واغتنام الفرص التي 

إقراض  بني  الفرق  هو  وما  النامية؟  البلدان  في  سيما  وال  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تتيحها 

في  البنوك  تنجح  أن  ميكن  كيف  بها؟  اخلاصة  املصرفية  والعمليات  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 

توسيع نطاق العمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة؟

الصغيرة  للمؤسسات  املصرفية  املعرفة  دليل  أبعادها  يستكشف  التي  التساؤالت  أنواع  هي  هذه 

باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  للعمليات  الراهن  للوضع  عاما  عرضا  الدليل  هذا  ويقدم  واملتوسطة. 

الصغيرة واملتوسطة، إلى جانب حتليل املناهج التي تستخدمها البنوك إلطالق العنان إلمكانات الفرص 

املتاحة في هذه السوق املتنامية احلافلة بالتحديات. ويقدم الدليل في اخلتام إرشادات وتوجيهات للبنوك 

الراغبة في البدء في املشاركة اإلستراتيجية في سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

الوضع احلالي لألنشطة املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة
متثل العمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة صناعةً متر مبرحلة انتقالية. فبعد أن كان يُنظر للعمل 
في هذه السوق على أنه نشاط محفوف بصعوبات بالغة، أصبحت هذه السوق اآلن هدفا إستراتيجيا للبنوك في جميع 
الصغيرة  املؤسسات  إلى  املقدمة  املالية  اخلدمات  في  القائمة  الفجوة  يصف  الذي  املفقود“،  ”فالوسط  العالم.  أنحاء 
واملتوسطة، آخذ في التضاؤل واالنكماش. ومن الواضح أن األنشطة املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة تنمو 
بأسرع املعدالت في األسواق الصاعدة (البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل) حيث كانت تلك الفجوة على أوسع نطاق في هذه 
اخلاصة  الوحدات  وإنشاء  اإلستراتيجيات  بوضع  الصاعدة  األسواق  بنوك  من  مطردة  بصورة  متزايد  عدد  ويقوم  األسواق. 
باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وقد شهدت حافظة ارتباطات استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في املؤسسات املالية 
املعنية باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة ارتفاعا هائال على مدى السنوات اخلمس املاضية ــ حيث زادت بنسبة 271 في املائة ــ 

لتصل إجماالً إلى 6.1 مليار دوالر في نهاية السنة املالية 2009.

تشهد بها لتحرك البنوك التجارية في اجتاه خدمة املؤسسات الصغيرة  وتعتبر املنافسة في األسواق األخرى أحد األسباب املُسْ
واملتوسطة. وتدرك احلكومات في مختلف أرجاء العالم اآلن أهمية قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، مما دفعها إلى العمل 
والتنظيمية  القانونية  والعقبات  احلواجز  مبعاجلة  األحيان  بعض  في  وقيامها  التمويل،  على  القطاع  هذا  حصول  مساندة  على 
اخلاصة  املصرفية  األنشطة  لنمو  األساسي  العامل  ولعل  االئتمان.  لهذا  املساندة  األساسية  البنية  إقامة  أمام  املاثلة 
الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  واألفضليات  لالحتياجات  البنوك  فهم  بدء  في  يتمثل  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات 
العالية  االئتمانية  ااطر  في  املتمثلة  التاريخية  التحديات  على  للتغلب  خصيصا  املعدة  املناهج  ووضع  واملتوسطة 
وارتفاع تكلفة خدمة هذه املؤسسات. وتتمثل إحدى اإلشارات الدالة على إطالق البنوك بعض اإلمكانات والطاقات في هذه 
واملتوسطة.  الصغيرة  اخلاصة باملؤسسات  عملياتها  من  البنوك  هذه  أصول  على  العائد  بارتفاع  تفيد  التي  التقارير  في  السوق 
اخلاصة  ملعامالتها  املائة  في   6 إلى   3 بني  األصول  على  العائد  نسبة  تراوح  إلى  الرئيسية  البنوك  أشارت  املثال،  سبيل  فعلى 
الشائع  التصور  من  النقيض  وعلى  األخرى.  البنكية  للعمليات  املائة  في   3 إلى   1 مقابل  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات 
وليست  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  سوق  بخدمة  تقوم  البنوك  من  النطاق  وواسعة  عريضة  طائفة  فإن  أيضا، 

البنوك األصغر حجما ذات النماذج القائمة على عالقات العمل. 

في  اهولة  واالحتماالت   ،(2009) الراهنة  العاملية  االقتصادية  األزمة  عن  الناجتة  الكبيرة  التحديات  من  الرغم  وعلى  اليوم، 
املستقبل، إال أنه من الواضح أن كثيرا من البنوك صامدة بشكل سريع في احلفاظ على قوة التزامها بخدمة قطاع املؤسسات 
فإن  اآلن،  حتى  لألزمة  الكامل  األثر  أبعاد  انكشاف  عدم  من  الرغم  وعلى  الصاعدة.  األسواق  في  وخاصة  واملتوسطة  الصغيرة 
بأهمية  القوي  إميانها  إلى  األحيان  أغلب  في  تشير  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  خدمة  على  تركيزها  في  املستمرة  البنوك 

قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالنسبة لالقتصاد الوطني ككل.

مناهج البنوك جتاه حتديات خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

من أجل خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بفعالية، اضطرت البنوك إلى تغيير طريقتها في أداء األعمال وإدارة ااطر في 
أنشطة  من  كل  عن  اختالفها  وكيفية  السوق  فهم  على  بالعمل  ذلك  ويبدأ  املصرفية.  القيم  سلسلة  مراحل  من  مرحلة  كل 
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البنوك  بدأت  واخلدمات،  املنتجات  لتطوير  وبالنسبة  التجارية.  واملعامالت  التجزئة 
في فهم أن املعامالت املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة تعني ما 
اخلاصة  األولويات  بتحديد  بالتالي  والقيام  املؤسسات  تلك  إقراض  من  بكثير  أكبر 
للعمالء. وتشير  الكلية  القيمة  من أجل حتقيق  اإلقراضية  واألدوات غير  باملنتجات 
معامالتها  إيرادات  من  املائة  في   60 من  أكثر  أن  إلى  الرئيسية  البنوك  تقارير 
غير  وأدوات  منتجات  من  تأتي  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة 

ائتمانية. 

توصلت البنوك إلى طرق إلدارة كل من التكاليف وااطر في سياق اكتساب وفرز 
أجل  من  منخفضة  بتكلفة  بداية  نقطة  تتيحُ  للبنك  الراهنة  فاحلافظة  العمالء. 
نُ  متكّ التي  القيمة  والبيانات  للمعلومات  مصدرا  تقدمُ  كما  جديدة  أعمال  خلق 
املؤسسات  من  بعمالئها  املرتبطة  بااطر  والتنبؤ  الفهم  عمليات  من  البنك 
بدون  بااطر  التنبؤ  على  القدرة  تنمية  أن  والواقع  واملتوسطة.  الصغيرة 
املعلومات املالية التي ميكن االعتماد عليها بصورة تامة، وذلك باستخدام أدوات 
من  أكبر  قدر  حتقيق  من  البنوك  مكنّت  قد  االئتماني،  التصنيف  درجات  مثل 
املؤسسات  من  عمالئها  خدمة  سياق  وفي  احملتملني.  العمالء  فرز  في  الفعالية 
نهج  تطبيق  خالل  من  الكفاءة  بتحسني  البنوك  تقوم  واملتوسطة،  الصغيرة 
األصغر  األعمال  مؤسسات  بشأن  السوق  في  العمالء  من  فئات  أكبر  استهداف 
حجما مع استخدام القنوات املباشرة لتقدمي اخلدمات حسب االقتضاء. كما تقوم 
املالية  لألدوات  املتبادل  البيع  أولويات  حتديد  طريق  عن  إيراداتها  قاعدة  ببناء  البنوك 
املعلومات  تكنولوجيا  بتكييف  البنوك  تقوم  وأخيرا،  احلاليني.  بالعمالء  اخلاصة 
فعالية  لتحقيق  الالزمة  القدرات  وبناء  باملعلومات  اإلدارة  إمداد  نظام  وأدوات 
استعمال هذه األدوات في إدارة املعلومات واملعرفة خلدمة سوق املؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة، وخاصة ما يتعلق بفهم الربحية وااطر.

وويلز   (ICICI Bank) آي  سي  أي  سي  آي  بنك  مثل  فردية  بنوك  جتربة  وتوضح 
املناهج   (Standard Chartered) تشارترد  وستاندرد   (Wells Fargo) فارجو 
الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  العمليات  بشأن  املطبّقة  املبتكرة 
واملتوسطة. وتتضمن بعض هذه االبتكارات تقسيم اخلدمات املتعددة املستويات 

واملشاركة املبتكرة في متويل أسهم رأس مال املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

كيفية البدء في املشاركة في سوق املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة

اخلاصة  عملياتها  نطاق  توسيع  أو  السوق  في  الدخول  إلى  املتطلعة  البنوك  إن 
باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة ستكون قادرة على استخالص الدروس املستفادة 
من جتارب وخبرات البنوك األخرى حتى اآلن. وتنطبق هذه الدروس على العمليات 
على  التركيز  ومحور  اإلستراتيجية   (1) هي:  إستراتيجية  مجاالت  خمسة  في 
السوق،  تقسيم   (2) التنفيذية؛  والقدرات  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 

واملنتجات واخلدمات؛ (3) ثقافة املبيعات وقنوات تقدمي اخلدمات؛ (4) إدارة ااطر 
أنه  إال  باملعلومات.  اإلدارة  إمداد  ونظام  املعلومات  تكنولوجيا  و(5)  االئتمانية؛ 
يجب على البنوك أن تشرع، قبل االستفادة التطبيقية من هذه الدروس، في تنفيذ 
قطاع  في  املتاحة  النوعية  الفرصة  بفهم  تبدأ  التي  السوق  في  الدخول  عملية 
التنفيذ  وخطة  اإلستراتيجية  بوضع  وتنتهي  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
السوق  تقييم  وهما  العملية  هذه  تسهيل  شأنهما  من  أداتان  وهنالك  الالزمة. 
حجم  بتحديد  السوق  تقييم  ويُعنى  العمليات.  ألنشطة  التشخيصي  والتحليل 
وطبيعة الفرصة املتاحة وبيئة املنافسة. ويساعد التحليل التشخيصي ألنشطة 
أدوات  مجموعة  وتعتبر  البنك.  في  والضعف  القوة  مواطن  إبراز  في  العمليات 
املصرفية  للعمليات  التشخيصي  باالختبار  املعنية  الدولية  التمويل  مؤسسة 
التشخيصي  التحليل  إلجراء  وسيلة  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة 

لهذه العمليات استنادا إلى ااالت اإلستراتيجية اخلمسة املشار إليها أعاله. 

مربحة  كونها  تثبتُ  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  خدمة  إن  القول  وخالصة 
املؤسسات  منو  حتقيق  في  املساعدة  أن  كما  الفردية،  للبنوك  بالنسبة  ومجزية 
الصغيرة واملتوسطة تعتبر مفيدة لالقتصادات الوطنية أيضا. وفي مقدور البنوك 
الدليل  هذا  تستخدم  أن  السوق  في  السانحة  الفرصة  اغتنام  إلى  املتطلعة 
كوسيلة للتعلّم واالستفادة من جتارب وخبرات هذه الصناعة حتى اآلن. ومن خالل 
الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  العمليات  حول  اخلاطئة  التصورات  دحض 
بشأن  املعلومات  وتبادل  العمليات  بهذه  القيام  مبررات  وتوضيح  واملتوسطة 
الصغيرة  للمؤسسات  املصرفية  املعرفة  دليل  يأمل  السليمة،  العاملية  املمارسات 
وسالمة  قوة  أكثر  بنكية  خدمات  بناء  في  البنوك  ومساندة  دعم  في  واملتوسطة 

لصالح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في جميع أنحاء العالم. 
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مقدمة
تعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عامال أساسيا ومحوريا في حتقيق التنمية االقتصادية، وخاصة 

على  اإليجابي  أثرها  واستمرار  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  منو  ولضمان  الصاعدة.   األسواق  في 

االقتصاد، حتتاج هذه املؤسسات إلى توافر سبل احلصول على اخلدمات املالية، حيث واجهت في السابق 

عقبات وقيود شديدة في سبيل حصولها عليها.

في أغلب احلاالت، يعتمد الكثير من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في األسواق الصاعدة على مصادر غير رسمية لتوفير رأس 
عند  تتطلع  املتوسطة  أو  الصغيرة  املؤسسة  فإن  حال،  أية  وعلى  التمويل.  احتياجات  لتلبية  األقارب  من  االقتراض  مثل  املال، 
توجيه  في  البنوك  بدأت  وقد  مالية.  خدمات  من  حتتاجه  ملا  رئيسي  كمصدر  بنك  مع  التعامل  إلى  الرسمية  بالقنوات  اتصالها 
قدرة  اهتمامها إلى هذه السوق غير املستفاد منها، وتشكل خدمتها للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة عامال رئيسيا لزيادة 

هذه املؤسسات على احلصول على التمويل. 

املالي،  التأجير  وشركات  االستثمار،  وبنوك  التجارية  البنوك  املصرفي  القطاع  يشمل  نطاقا،  األوسع  باملفهوم  لتعريفه  وفقا 
ومؤسسات التمويل األصغر، واملؤسسات األخرى ذات العالقة. ويولي دليل املعرفة املصرفية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
املدخرات  بني  جتمع  حيث  البلدان  معظم  في  املالية  للوساطة  مصدر  أهم  تعتبر  التي  التجارية  بالبنوك  خاصا  اهتماما 
واالستثمارات. وتتميز البنوك التجارية مبيلها عادة إلى إقراض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بدال من االستثمار فيها. وعلى 
فيها  مبا  واخلدمات  املنتجات  من  عريضة  طائفة  التجارية  البنوك  تقدم  التمويل،  تقدمي  في  املتخصصة  األخرى  اجلهات  خالف 
اإليداع، واالئتمان، واملعامالت املصرفية واخلدمات االستشارية. وتركز البنوك التجارية أيضا على مؤسسات األعمال في القطاع 
الرسمي بدال من مؤسسات األعمال الصغرى غير الرسمية التي تقوم بخدمتها تقليديا مؤسسات التمويل األصغر. ويوضح 
الشكل 1 نطاق العمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة باملقارنة بااالت األخرى لتمويل هذه املؤسسات.

الدافع وراء إعداد دليل املعرفة املصرفية

توافر  عدم  بسبب  بالتحديات  محفوفة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  خدمة  أن  اعتبار  على  تقليديا  التجارية  البنوك  دأبت 
ألن  نظرا  لكن  حجما.  األصغر  املعامالت  خدمة  تكلفة  وارتفاع  الرهنية،  الضمانات  ونقص  املعلومات،  في  والتجانس  التماثل 
استمرار انكماش هوامش اخلدمات املصرفية للشركات وازدياد االنضباط والتقشف املالي يؤديان إلى خفض العائد على عمليات 

االقتراض من قبل احلكومات، فقد بدأت البنوك في استكشاف احليز املتاح خلدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. 

الشكل 1: العمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة تغطي طائفة واسعة من أحجام 
الشركات وأنواع التمويل

i   يشير مصطلح ”األسواق الصاعدة“، في ثنايا دليل املعرفة املصرفية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، إلى البلدان املنخفضة واملتوسطة 

الدخل أو البلدان ”النامية“.
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املؤسسات  سوق  خدمة  في  كبيرة  وثبات  املتقدم  العالم  في  البنوك  حققت 
األسواق  في  البنوك  من  كثيرا  أن  إال  األخيرة.  العقود  في  واملتوسطة  الصغيرة 
بهذا  املعنية  عملياتها  نطاق  توسيع  في  فقط  األخيرة  اآلونة  في  بدأت  الصاعدة 
املُشبعة.  السوق  عن  تكون  ما  أبعد  هي  اآلن  حتى  السوق  هذه  بأن  علما  القطاع، 
بشأن  مختلفة  مناهج  جتريب  طور  في  زالت  ما  التي  البنوك  من  الكثير  فهناك 
تسلط  اآلن  حتى  النجاح  قصص  ولكن  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  خدمة 
بقطاع  اخلاصة  املربحة  املصرفية  للعمليات  الرئيسية  املبادئ  من  عدد  على  الضوء 
التي  االنتقالية  املرحلة  من  الفترة  هذه  وفي  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات 
الصغيرة  للمؤسسات  املصرفية  املعرفة  دليل  يضطلع  الصناعة،  هذه  تشهدها 
الدروس  على  األضواء  وتسليط  النجاح  قصص  بعض  ونشر  بتبادل  واملتوسطة 
الصغيرة  املؤسسات  بخدمة  القائمة  البنوك  وخبرات  جتارب  من  املستخلصة 
فعالية  لتحقيق  تعميمها  ميكن  وحيدة  صيغة  توجد  ال  بأنه  علما  واملتوسطة. 
الدليل  هذا  ثنايا  في  الواردة  املبادئ  ولكن  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  خدمة 
خدمة  في  اإلستراتيجية  املشاركة  إلى  املتطلعة  للبنوك  هامة  ورؤى  أفكارا  تطرح 

هذا القطاع من املؤسسات. 

أهداف فصول الدليل

واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  املصرفية  املعرفة  دليل  من  األول  الفصل  يقدم 
ذلك  في  مبا  املؤسسات،  بهذه  اخلاصة  البنكية  العمليات  لسوق  عاما  عرضا 
الدالة  والشواهد  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  لقطاع  الشائعة  التعريفات 
الذي  البنكية  اخلدمات  على  الطلب  مناقشة  جانب  إلى  االقتصادية،  أهميته  على 
لم تتم تلبيته بشأن هذه املؤسسات. وتشير الشواهد إلى أن العمليات املصرفية 
في  للبنوك  مجزية  إمكانات  على  منطويا  مسعى  تعتبر  املؤسسات  بهذه  اخلاصة 

الوقت احلاضر وفي املستقبل.

باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  العمليات  صناعة  أوضاع  الثاني  الفصل  يناقش 
التشغيل  لبيئة  الرئيسية  والعوامل  العامة،  واجتاهاتها  واملتوسطة،  الصغيرة 
والعمل املؤثرة على قدرة البنوك على خدمة هذه املؤسسات. ويتضمن هذا الفصل 
اخلاصة  املصرفية  باملمارسات  اخلاصة  للبيانات  املهمة  املصادر  يصف  خاصا  قسما 
الراهنة  املالية  األزمة  تأثير  يناقش  آخر  وقسما  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات 
بيئة  مناقشة  إطار  وفي  املؤسسات.  بهذه  اخلاصة  املصرفية  الصناعة  على 
التشغيل والعمل، يبحث القسم 2-2 دور احلكومة في مساندة العمليات املصرفية 
اتصرة  احلاالت  دراسات  إحدى  وتوضح  واملتوسطة.  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة 
البنوك  أن  بنغالديش  في   (Eastern Bank Limited) ليمتد  بنك  بإيسترن  اخلاصة 
صاحبة العزمية واإلرادة قادرة، حتى في بيئات العمل احملفوفة بأكبر التحديات، على 
مواتية  بصورة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  خلدمة  السانحة  الفرص  اغتنام 

وناجحة. 

الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  الصناعة  على  العامة  اإلطاللة  ظل  وفي 
بخدمة  املعنية  البنكية  املناهج  أبعاد  الثالث  الفصل  يستكشف  واملتوسطة، 
القيم  سلسلة  مراحل  من  مرحلة  كل  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
الثالث  الفصل  أقسام  من  قسم  كل  ويغطي  املؤسسات.  بهذه  اخلاصة  املصرفية 
التي  الرئيسية  التحديات  على  التركيز  مع  القيم  سلسلة  في  محددة  مرحلة 
الصناعة  هذه  قبل  من  املتبعة  املناهج  الفصل  هذا  ويناقش  البنوك.  تواجهها 
هذه  معاجلة  بشأن  خاصة،  بصفة  الرئيسية  البنوك  جانب  ومن  عامة،  بصفة 
التفوق  نحو  ”خطوات  الفصل  هذا  في  قسم  كل  نهاية  في  وترد  التحديات. 
يّز بني املمارسات العظيمة واملمارسات اجليدة.  واالمتياز“ أو أمثلة للمناهج التي متُ
الدروس  الستقاء  التفصيلية  احلاالت  دراسات  من   3 الثالث  الفصل  ويتضمن 
 Standard) وستاندرد تشارترد ،(Wells Fargo) املستفادة من جتارب بنك ويلز فارجو
في  الضوء  إلقاء  يتم  كما   .(ICICI Bank) آي  سي  آي  سي  آي  وبنك   ،(Chartered
بانك  وأكسس   (Bank Muscat) مسقط  بنك  جتربة  على  ومختصر  موجز  عرض 
حداثة  األكثر  الظاهرة  أيضا  الثالث  الفصل  يناقش  وأخيرا،   .(Access Bank)
ملشاركة البنوك صاحبة األدوات واآلليات املبتكرة في متويل أصول وأسهم رأس مال 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

تكتيكية  وتوجيهات  إرشادات  بتقدمي  الدليل  هذا  مقاصد  الرابع  الفصل  يُتمم 
للبنوك املتطلعة إلى الدخول في سوق خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة أو 
ملخصا  الفصل  هذا  يقدم  البداية،  وفي  السوق.  هذه  في  عملياتها  نطاق  توسيع 
القائمة  البنوك  وجتارب  خبرات  من  استخالصها  ميكن  التي  الرئيسية  للدروس 
بخدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ويتم تنظيم وتصنيف هذه الدروس طبقا 
خدمة  في  للنجاح  احليوية  العوامل  تعتبر  التي  اخلمسة  اإلستراتيجية  للمجاالت 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ثم يصف القسم 2-4 كيف ميكن أن تبدأ البنوك 
والتساؤالت الرئيسية التي يجب أن تطرحها البنوك في سياق وضع اخلطة اخلاصة 
نهج  بوصف  الدليل  يختتم  وأخيرا،  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  بخدمة 
التشخيصي  باالختبار  اخلاص  الدولية  التمويل  مؤسسة  وإطار  السوق  تقييم 
للعمليات املصرفية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وهما أداتان ملساندة عملية 
املشاركة اإلستراتيجية في سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وتصف دراستا 
دي  بي  إن  وبنك   (Hamkorbank) هامكور  بنك  جتربة  الرابع  الفصل  في  احلالتني 
الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  عملياتهما  نطاق  توسيع  في   (NBD Bank)

واملتوسطة. 

 



11 التمويل على  احلصول  على  القدرة   | الدولية  التمويل  مبؤسسة  االستشارية  اخلدمات 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة و”الوسط املفقود“

بالنسبة  للغاية  كبيرة  املالية  متطلباتها  تُعتبر  التي  الشركات  هي  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 

للتمويل األصغر، ولكنها أيضا صغيرة احلجم إلى احلد الذي يتعذر معه خدمتها بصورة فعالة عن طريق 

من  ومهما  كبيرا  قطاعا  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  ومتثل  للشركات.  املصرفية  اخلدمات  مناذج 

املتمتع  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  فقطاع  تقريبا.  العالم  بلدان  جميع  في  االقتصادية  الناحية 

وبعض  الدخل  املرتفعة  البلدان  وفي  ككل.  االقتصاد  ازدهار  على  عالمة  عادة  يعتبر  واالزدهار  باحليوية 

البلدان املتوسطة الدخل، متثل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة أكثر من نصف الناجت القومي. 

املنتجات  على  احلصول  على  القدرة  نقص  من  العادة  في  عانت  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  أن  إال 

واخلدمات املالية، وخاصة في البلدان النامية. وتعتبر أدوات الديْن األطول أجال بعيدة عن منال املؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة بصفة خاصة. ومع ذلك، وعلى الرغم من تركيز البنوك في السابق على العمالء 

قدرة سوق  اآلراء بشأن  من الشركات املرتفعة القيمة واملنخفضة ااطر، فإن هناك توافقا متزايدا في 

ربحا بالنسبة للبنوك. والواقع أن البيانات املتاحة  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على أن تكون قطاعا مُ

من البنوك، وإن كانت محدودة، تؤيد هذا التصور. فمن خالل استخدام مجموعة من التدابير مثل األسعار 

املعدلة ملراعاة ااطر ومناذج التصنيف االئتماني واملنتجات غير اإلقراضية املعدة خصيصا للمؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة، تقوم البنوك بتطوير طرق للحد من ااطر وخفض التكاليف وزيادة املنافع الكلية 

للعمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة. 

واملتوسطة  املنخفضة  (البلدان  النامية  البلدان  في  وخاصة  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  عانت  التاريخي،  املنظور  من 
هذه  خلدمة  األصغر  التمويل  مؤسسات  نشأت  وقد  املالية.  واخلدمات  املنتجات  على  احلصول  على  القدرة  نقص  من  الدخل)، 
الشركات الصغرى، بينما ركزت املؤسسات البنكية بصورة تقليدية على خدمة الشركات الكبيرة. وتقع املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة بني هاتني السوقني حيث توجد الفجوة في التمويل التي يجري وصفها عادة بأنها ”الوسط املفقود“. إال أن هذا األمر 
بدأ في التغير في السنوات األخيرة. إذ إن العمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، بوصفها صناعة، آخذة 
توافر  شريطة  مربحة  بصورة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  شريحة  خدمة  مقدورها  في  أنه  اآلن  البنوك  وترى  النمو.  في 

الفهم السليم ألبعاد هذه اخلدمة. 

تعريفات لسوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

على الرغم من وجود اتفاق عام بشأن سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من حيث احلجم واألهمية، فإن هناك تفاوتا كبيرا 
في تعريف هذه املؤسسات على مستوى العالم. 

يتضمن التعريف الشائع للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة مشاريع األعمال املسجلة التي يقل عدد العاملني في كل منها عن 
250 موظفا.1 ويضع هذا التعريف الغالبية العظمى من الشركات في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وتشير التقديرات 
إلى أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة متثل على األقل 95 في املائة من الشركات املسجلة في العالم؛ وفي أوروبا، مثال، تزيد 
هذه النسبة عن 99 في املائة.2 ولتضييق هذه الفئة، يتم أحيانا متييز املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عن املؤسسات الصغرى 
صغيرة  مؤسسات  إلى  ذلك  من  أكثر  تقسيمها  وميكن  عاملني.  أو 10  مثل 5  املوظفني  من  أدنى  عدد  بها  يعمل  التي  هي  بأنها 

ii   يُعرّف البنك الدولي البلدان املنخفضة الدخل بأنها البلدان التي يقل فيها نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة عن 935 
دوالرا، وبلدان الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل بأنها هي تلك التي يتراوح فيها نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في 

السنة بني 936 إلى 3705 دوالرات، بينما يتراوح ذلك النصيب الفردي بني 3706 إلى 11455 دوالرا في بلدان الشريحة العليا من البلدان 
املتوسطة الدخل، ويبلغ 11456 دوالرا فأكثر في البلدان املرتفعة الدخل.
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احلجم ومؤسسات متوسطة احلجم، وإن كان هناك دائما قدر أقل من التوافق في 
املعايير  وتتضمن  بينهما.  فيما  والفئوي  التصنيفي  التقسيم  نقطة  بشأن  الرأي 
أو  القرض  وحجم  واألصول،  السنوية،  املبيعات  القطاع  هذا  لتعريف  البديلة 

االستثمار.

املصرفي  السياق  على  املطاف  نهاية  في  للقطاع  املالئم  التعريف  يتوقف  وبينما 
الصغيرة  للمؤسسات  الدولي  البنك  في  استخداما  األكثر  التصنيف  فإن  احمللي، 
واملتوسطة يقدم توضيحا ملعايير مماثلة للكثير من املعايير املستخدمة في أنحاء 
العالم. (يقدم املُرفق ألف أمثلة أخرى توضح تفاوتا من حيث القرينة والسياق في 
صغيرة  أو  صغرى  كمؤسسة  وللتأهل  واملتوسطة).  الصغيرة  املؤسسات  تعريفات 
 2 املعنية  الشركة  تستوفي  أن  يجب  الدولي،  البنك  تصنيف  مبوجب  متوسطة  أو 
من 3 شروط قصوى بشأن عدد املوظفني، واألصول، أو املبيعات السنوية (اجلدول 1). 
وألغراض متعلقة بتقارير العمالء، تستخدم إدارة األسواق املالية العاملية مبؤسسة 
التمويل الدولية حجم القرض كمؤشر، ألن بعض البنوك غير قادرة على رفع تقارير 

طبقا حلجم املؤسسة الصغيرة واملتوسطة. 

في احلقيقة، يقوم العديد من البنوك القائمة في الوقت احلاضر بخدمة املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة باستخدام أرقام املبيعات السنوية، علما بأن احلدود القصوى 
مماثلة  املتوسط  في  تعتبر  اجلدول 2)  دوالر،  مليون  البنوك (16  تقارير  في  للمبيعات 

لتصنيفات البنك الدولي (15 مليون دوالر، اجلدول 1).

للمؤسسات  اجلامدة  الكمية  التعريفات  أن  تثبت  التي  األسباب  من  عدد  هناك 
املصرفية  للعمليات  الكلية  السوق  لوصف  مناسبا  ليس  واملتوسطة  الصغيرة 
اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ففي البلدان املتقدمة (املرتفعة الدخل) 
وبعض البلدان النامية، جند أن فئة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تشمل إلى حد 
من  للكثير  ووفقا  موظفني.   5 عن  فيها  العاملني  عدد  يقل  مؤسسات  كبير 
التعاريف، يتم تصنيف تلك املؤسسات في فئة املؤسسات الصغرى. وعلى الطرف 
اآلخر، ميكن أن تتم خدمة مؤسسة متوسطة احلجم في بلد مرتفع الدخل بنفس 
فعالية خدمة الشركة الكبيرة في بلد منخفض الدخل. ومما يزيدُ األمر تعقيدا أن 
الكثير من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في البلدان النامية تعمل في القطاع 
بقطاع  اخلاصة  احلسابات  معظم  في  استبعادها  من  الرغم  وعلى  الرسمي،  غير 
للعمليات  محتملة  سوقا  متثل  أن  ميكن  أنها  إال  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات 

املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة. 

على  واملتوسطة،  الصغيرة  للمؤسسات  املصرفية  العمليات  قطاع  تعريف  ميكن 
أفضل وجه من حيث املفهوم، طبقا لوضعه فيما بني الشركات الكبيرة ومشاريع 
األعمال الصغرى العاملة في معظمها في القطاع غير الرسمي. وقد بدأت عملية 
احتياجات  مبعاجلة  البلدان  من  الكثير  في  التجاري  املصرفي  القطاع  وتطوير  تنمية 
ن هذا النموذج تاريخيا من إدارة املعامالت ذات  العمالء من الشركات الكبيرة. وتكوّ
ونشأت  املنخفضة.  ااطر  ذوي  العمالء  من  صغير  لعدد  للغاية  املرتفعة  القيمة 
قروض  لتقدمي  التجاري  املصرفي  القطاع  نطاق  خارج  األصغر  التمويل  مؤسسات 
رأس املال العامل إلى مؤسسات األعمال الصغرى التي تتراوح عادة بني قيمة تبلغ 
في املتوسط 150 دوالرا في جنوب آسيا إلى 1600 دوالر في أوروبا الشرقية.3 ويُشار 
إلى متويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بوصفه ”الوسط املفقود“ ألن املتطلبات 
مؤسسات  ملعظم  بالنسبة  مفرطة  بصورة  ضخمة  املؤسسات  لهذه  املالية 
البنوك  منظور  من  تعتبر  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  وألن  األصغر،  التمويل 
التجارية التقليدية مؤسسات صغيرة للغاية ومحفوفة بااطر وباهظة التكلفة. 

تعمل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بطرق مختلفة عن الشركات الكبيرة، ورمبا 
تكون أقل تقدما وتطورا من الناحية املالية ومفتقرة إلى تخطيط األعمال واخلبرة 
التخصصية في إدارة التدفقات النقدية. وتشكل هذه املؤسسات األرضية الوسط 

اجلدول 1: تعريفات البنك الدولي ملؤسسات األعمال الصغرى 
والصغيرة واملتوسطة (يجب أن تفي املؤسسة على األقل 

باثنتني من ثالث خصائص مميزة)

املبيعات السنويةاألصولعدد العاملنيحجم الشركة

أقل من 100 ألف دوالر أقل من 100 ألف دوالرأقل من 10صغرى

أقل من 3 ماليني دوالر أقل من 3 ماليني دوالر أقل من 50صغيرة

أقل من 15 مليون دوالر أقل من 15 مليون دوالر أقل من 300 متوسطة

املؤشرات البديلة حلجم القروض

أقل من 10 آالف دوالرصغرى

أقل من 100 ألف دوالر صغيرة

متوسطة
أقل من 1 مليون دوالر (أقل من مليوني دوالر في بعض البلدان 

املتقدمة)

املصدر: أيياجاري وبيك وأسلي دمييرغوك-كونت (2005)

اجلدول 2: متوسط املبيعات حسبما يتراوح وفقا لتعريف البنوك 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة

احلد األقصى للمبيعاتاحلد األدنى للمبيعاتحجم الشركة

4 ماليني دوالر200 ألف دوالرصغيرة

16 مليون دوالر2 مليون دوالر متوسطة

املصدر: بيك وأسلي دمييرغوك-كونت ومارتينيز بيريا (2008)

تتكون سوق العمليات املصرفية اخلاصة 

باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة من شركات 

تعتبر متطلباتها املالية ضخمة بصورة 

مفرطة بالنسبة ملؤسسات التمويل األصغر، 

ولكنها أيضا صغيرة إلى احلد الذي يتعذر معه 

خدمتها بفعالية عن طريق مناذج اخلدمات 

املصرفية للشركات.
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بالقطاع  روابط  نشوء  ويتيح  الكبيرة  الشركات  مع  غالبا  تتعامل  حيث  لالقتصاد، 
الرسمي ألصحاب مشاريع األعمال الصغرى. كما تتسم هذه املؤسسات بالنشاط 
واحليوية في كل نقطة من نقاط سلسلة القيم تقريبا مثل املنتجني واملوردين وجتار 
التجزئة ومقدمي اخلدمات في إطار عالقات تكافلية مع مؤسسات األعمال األكبر 

حجما في أغلب األحيان.4 

تتضمن سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة احلجم طائفة عريضة من الشركات 
احلاالت  أغلب  في  هي  املؤسسات  هذه  بأن  علما  اتلفة.  واألحجام  األنواع  ذات 
القرارات  باتخاذ  القائم  الرئيسي  الطرف  هو  غالبا  واملالك  ألُسر  مملوكة  شركات 
من  األقل  على  املائة  في   52 األفراد  شركات  متثل  املثال،  سبيل  فعلى  املالية. 
رؤية  وميكن  تايوان.5  في  املائة  في  و58  مصر  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
شريحة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في شكل هرمي حيث تقع معظم هذه 
املؤسسات في فئة احلجم األصغر ويندرج العدد األقل من الشركات في فئة احلجم 
األكبر (الشكل 2). وألغراض التوضيح، أشارت تقديرات دراسة املؤسسات الصغيرة 
ألف   168 من  تتكون  املؤسسات  هذه  سوق  أن  إلى  مصر  في   (2004) واملتوسطة 
 50 من  أقل  منها  بكل  يعمل  مؤسسات  عن  عبارة  منها  املائة  في   98 مؤسسة، 
مليون   2.4 مصر  في  يوجد  الدراسة،  نفس  لتقديرات  وطبقا   .(3 (الشكل  موظفا 

مؤسسة صغرى.

األهمية االقتصادية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة

لالقتصادات  بالنسبة  مهما  قطاعا  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  قطاع  يعتبر 
احمللي  الناجت  وإجمالي  العمل  فرص  خلق  في  كبيرة  مساهمة  يقدم  ألنه  الوطنية 
هي  واملتوسطة  الصغيرة  فاملؤسسات  الرسمي.  االقتصاد  بزيادة  منوه  والرتباط 
مصدر لغالبية فرص العمل في الكثير من البلدان. وفي 30 بلدا مرتفعَ الدخل في 
منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (OECD)،  متثل املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة ــ أي الشركات املسجلة التي يقل عدد العاملني في كل منها عن 250 
موظفا ــ أكثر من ثُلثي العمالة الرسمية.6 وفي البلدان املنخفضة الدخل، تعتبر 
هذه النسبة أصغر حجما نظرا لكبر حجم القطاع غير الرسمي؛ ولكنها ما زالت 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  قطاع  أهمية   4 الشكل  ويوضح  مهمة.  نسبة 
ملساهمات  املتوسطة  القيمة  باستخدام  العمل  وفرص  الوظائف  خللق  بالنسبة 
منخفضة  بلدان  من  عينة  واقع  من  الرسمية  العمالة  في  املؤسسات  هذه 

ومتوسطة ومرتفعة الدخل.7

تؤكد مساهمة قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في إجمالي الناجت احمللي 
األهمية االقتصادية لهذا القطاع. ففي البلدان املرتفعة الدخل وبعض البلدان 
وفي  القومي.8  الناجت  نصف  من  أكثر  القطاع  هذا  ميثل  الدخل،  املتوسطة 
دورا  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تلعب  أيضا،  الدخل  املنخفضة  البلدان 
كبيرا على الرغم من زيادة هيمنة القطاع غير النظامي في االقتصاد. ويعرض 
عينة  من  احمللي  الناجت  إجمالي  في  للمساهمات  املتوسطة  القيم   5 الشكل 

تضم 55 بلدا. 

فيما  يزداد  االقتصاد  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  دور  أن  حقيقة  ولعل 
هذه  أن  توضح  التي  احلقيقة  هي  املعني  البلد  في  الدخل  مستوى  حسب  يبدو 
املؤسسات تعتبر في حد ذاتها قوة محركة للنمو االقتصادي. وعلى الرغم من أن 
هذه  على  الرسمية  النظامية  الصبغة  إضفاء  فإن  مفتوحا،  سؤاال  يظل  ذلك 
والنمو  املؤسسات  لهذه  املتنامي  القطاع  بني  للربط  قناة  يُعدّ  املؤسسات 
االقتصادي. وتوضح البيانات وجود عالقة عكسية بني حجم املؤسسات الصغيرة 

الشكل 2: بيئة األعمال املعتادة في االقتصادات الصاعدة

النسب املئوية متثل عدد الشركات

الشكل 4: املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تتيحُ نسبة كبيرة 
من الوظائف وفرص العمل في جميع أنحاء العالم

مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في العمالة القطرية الرسمية 
(قيم متوسطة)

املصدر: أيياجاري وبيك وأسلي دمييرغوك-كونت (2003) 

الشكل 3: سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مصر توضح 
كثافة التوزيع في القاع حسب حجم الشركات

سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مصر تضم 168 ألف مؤسسة

املصدر: مؤسسة التمويل الدولية (2004)، بيئة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مصر

iii   الحظ أن عددا قليال للغاية من البلدان الثالثني في منظمة التعاون والتنمية في امليدان 
االقتصادي يتم تصنيفه في فئة الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل. لالطالع 

.(www.oecd.org/membercountries) :على قائمة كاملة لهذه البلدان، يُرجى زيارة املوقع
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يحقق   ،5 الشكل  وفي  الدولة.  في  النظامية  غير  والقطاعات  واملتوسطة 
االقتصاد غير النظامي وقطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة معاً نحو 65 إلى 
الدخل  مستويات  ذات  البلدان  جميع  في  احمللي  الناجت  إجمالي  من  املائة  في   70
بني  فيما  املساهمة  مقدار  تقسيم  في  واالختالف  التغير  ويكمن  اتلفة. 
فإن  أخرى،  وبعبارة  النظامية.  غير  واملؤسسات  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  فيها  تقدم  التي   − األعلى  الدخل  ذات  البلدان 
مساهمة أكبر إلجمالي الناجت احمللي − لديها قطاعات غير نظامية أصغر حجما. 
الكفاءة  ضعف  مواطن  خلق  قد  النظامي  غير  القطاع  في  العمل  كان  وإذا 
الشركات  هذه  ل  حتوّ فإن  الرسمي“،  القطاع  عن  بعيدا   ً ”سرا بالتشغيل  املرتبطة 
تعزيز  إلى  سيؤدي  مسجلة  ومتوسطة  صغيرة  مؤسسات  إلى  الرسمية  غير 

االقتصادي.  النمو 

تتمتع اخلدمات املصرفية لقطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بقيمة اقتصادية 
نظرا ألهمية هذا القطاع في كل البلدان. وفي البلدان املنخفضة الدخل، يكون دور 
كافية  حوافز  خلق  املصرفي  التمويل  آفاق  مقدور  في  كان  إذا  األهمية  بالغ  البنوك 
صغيرة  كمؤسسات  نفسها  تسجيل  إلى  النظامية  غير  الشركات  لدفع 
ومتوسطة من أجل احلصول على القروض. وباإلضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى 
في  احلجم  حيث  من  فقط  تزداد  سوف  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  سوق  أن 

سياق التطور والتنمية في البلدان.

الطلب على اخلدمات البنكية الذي لم تتم تلبيته

فإن  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  قطاع  بأهمية  االعتراف  من  الرغم  على 
احلصول  كفاية  عدم  من  املؤسسات  هذه  معاناة  استمرار  إلى  تشير  الشواهد 
وفي  منوها.  لتحقيق  حيويا  عامال  تعتبر  التي  املالية  واخلدمات  املنتجات  على 
األعمال  مؤسسات  استقصاءات  ذلك  في  مبا  العاملية،  االستقصائية  الدراسات 
وتقييمات مناخ االستثمار التي يجريها البنك الدولي، تشير املؤسسات الصغيرة 
أن  وترى  منوها،  أمام  ماثلة  عقبة  أكبر  هي  التمويل  تكلفة  أن  إلى  واملتوسطة 
احلصول على التمويل ميثل عقبة رئيسية أخرى.9 وعلى الرغم من ازدياد حدة هذه 
الصغيرة  املؤسسات  قيام  احتماالت  فإن   ،(6 (الشكل  النامية  البلدان  في  القيود 
أمام  ماثلة  ”رئيسية“  كعقبة  التمويل  قيود  بتصنيف  بيئة  أية  في  واملتوسطة 
املنخفضة  البلدان  وفي  الكبيرة.10  الشركات  عن  تقريبا  الثلث  مبقدار  تزيد  النمو 
شديدة  لقيود  تتعرض  الصغيرة  الشركات  نصف  نحو  أن  ذلك  يعني  الدخل، 

بسبب صعوبات التمويل.

رمبا ال تكون شكاوى الشركات بشأن القيود املالية مؤشرات موثوقة متاما ملا تواجهه 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من صعوبات فعلية، ولكن البيانات املستقاة من 
التمويل  فعليا  تستخدم  املؤسسات  هذه  أن  أيضا  توضح  االستقصاءات  هذه 
الرغم  على  حتى  املثال،  سبيل  فعلى  الكبيرة.  املؤسسات  من  أقل  بدرجة  اخلارجي 
اخلارجي  للتمويل  مصدر  أهم  منتظمة  بصفة  يعتبر  املصرفي  التمويل  أن  من 
للشركات الصغيرة،11 فإن احتماالت استخدام الشركات الكبيرة للتمويل املصرفي 
في تنفيذ االستثمارات اجلديدة تزيد بنسبة 150 في املائة عن الشركات الصغيرة 

(الشكل 7). 

ميكن أن يشير هذا االستخدام التفاضلي للتمويل املصرفي إلى نقص الطلب من 
قبل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة باإلضافة إلى نقص العرض. إال أن الدراسات 
ذلك.  غير  على  تدل  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  لسلوك  اجلزئية  االقتصادية 
على  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  بالنسبة  ـ  بوضوح  الدراسات  هذه  وترصد 
العرض.  جانب  في  القائمة  التمويل  فجوة  ـ  للمالحظة  خضعت  التي  األقل 
وأوضحت إحدى الدراسات أنه عندما متت إتاحة قدرة مؤقتة للمؤسسات الصغيرة 
هذا  املؤسسات  هذه  استخدمت  املدعوم،  االئتمان  على  للحصول  واملتوسطة 

الشكل 5: ارتفاع مساهمة قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في 
إجمالي الناجت احمللي وانخفاض عدد املؤسسات العاملة في القطاع غير 

النظامي، حسب الدخل

مساهمة قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والقطاع غير النظامي في إجمالي الناجت احمللي

املصدر: أيياجاري وبيك وأسلي دمييرغوك-كونت (2003)؛ ”املتبقي“ يشمل مصادر مثل املؤسسات 
الكبيرة والقطاع العام

الشكل 6: يشكل التمويل على األرجح عقبة أمام الشركات األصغر حجما 
في البلدان املنخفضة الدخل

متوسط النسبة املئوية للشركات التي ترى أن احلصول على التمويل/تكلفة التمويل ميثل عقبة 
رئيسية أمام عملياتها الراهنة

املصدر: استقصاءات البنك الدولي املعنية مبؤسسات األعمال، الدراسة التحليلية لشركة دالبيرغ (Dalberg)؛ 
مت إعطاء أوزان متساوية للبلدان في نفس مجموعات الدخل من أجل احتساب املتوسط اخلاص باموعة.
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ارتبط  مباشرة،  وبصورة  تكلفة.  األكثر  االقتراض  من  بدال  اإلنتاج  زيادة  في  االئتمان 
وزيادة  األعمال  أنشطة  بتوسيع  املؤسسات  هذه  تلقته  الذي  اإلضافي  االئتمان 
املبيعات واألرباح. بل إن عمليات وأفعال هذه الشركات تؤيد بقوة الشكوى الشائعة 

من أن التمويل ميثل عقبة رئيسية أمام منوها.12 

الشركات.  منو  على  املالية  القيود  أثر  قياس  بعمليات  أيضا  املزاعم  هذه  وتتأكد 
التمويل  على  احلصول  في  البالغة  الصعوبات  من  تعاني  ال  الصغيرة  فاملؤسسات 
على  تأثيرها  من  أكبر  بدرجة  سلبيا  عليها  تؤثر  الصعوبات  هذه  إن  بل  فحسب، 
منو  على  السلبي  األثر  أن  الدراسات  إحدى  تقديرات  وأفادت  الكبيرة.  الشركات 
بالنسبة  عنه  الثلثني  بنسبة  يزيد  املالية  القيود  بسبب  الصغيرة  الشركات 

للشركات األكبر (الشكل 8). 

ألنها  بصفة خاصة  املصرفية  إلى اخلدمات  واملتوسطة  الصغيرة  حتتاج املؤسسات 
تتمتع  ال  وهي  كبيرة،  استثمارات  لتنفيذ  الالزمة  النقدية  التدفقات  إلى  تفتقر 
جانب  إلى  الرأسمالية  األسواق  إلى  الوصول  على  الكبيرة  الشركات  قدرة  بنفس 
املالية.13  والوظائف  املهام  أداء  على  القادرين  املؤهلني  املوظفني  إلى  غالبا  افتقارها 
املؤسسات  متكني  إلى  األجل  الطويلة  البنكية  القروض  تؤدي  أن  ميكن  وبالتالي، 
امللكية.  فقدان  بدون  النشاط  توسيع  في  االستثمار  من  واملتوسطة  الصغيرة 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن القروض القصيرة األجل وقروض رأس املال العامل تساعد 
هذه املؤسسات على حتقيق النمو بصورة تدريجية متصاعدة. وأخيرا، ميكن أن تؤدي 
خدمات اإليداع املصرفي ومنتجات املعامالت املصرفية إلى حتسني كفاءة التشغيل 

ومتكني هذه املؤسسات من إسناد الوظائف املالية إلى مصادر خارجية. 

ومن شأن منتجات التمويل الطويل األجل، مثل القروض التي لها آجال ذات آجال 
تتيح  أن  استخداماتها،  أوجه  على  للغاية  قليل  وقيود  أطول  االستحقاق 
للتوسع  الالزم  الرأسمالي  االستثمار  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
أو  والتطوير  البحوث  عمليات  مثال  خالل  من   − األعمال  أنشطة  في  اإلستراتيجي 
صعوبات  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تواجه  ورمبا  واملعدات.  املمتلكات  شراء 
أو  املالية  السجالت  كفاية  عدم  بسبب  للقروض  األنواع  هذه  على  احلصول  في 
من  الرغم  وعلى  رهنية.  كضمانات  استخدامها  ميكن  التي  األصول  توافر  عدم 

الشكل 7: من املرجح إلى حد كبير أن الشركات الكبيرة تستخدم 
التمويل املصرفي في تنفيذ استثمارات جديدة

النسبة املئوية للشركات التي تستخدم التمويل 
في تنفيذ استثمارات جديدة

املصدر: بيانات استقصاء البنك الدولي املعني مبناخ االستثمار، وهي مستمدة من عينة 
تشهد بهذه البيانات في تقرير بيك (2007). تضم 71 بلدا معظمها بلدان نامية، ومُسْ

الشكل 8: القيود املالية تؤثر سلبيا على الشركات الصغيرة 
بدرجة أكبر من تأثيرها السلبي على الشركات الكبيرة

تأثير القيود املالية على منو املبيعات لفترة 3 سنوات 
حسب أحجام الشركات

املصدر: بيك (2007)؛ تقديرات لتأثير كل مستوى (من 4 مستويات مذكورة) للزيادة في 
درجة القيود املالية على منو املبيعات لفترة 3 سنوات
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الصغيرة  املؤسسات  إلى  مضمونة  غير  قروض  بتقدمي  البنوك  بعض  قيام 
هذه  فإن  الضمانات،  من  بدال  النقدي  التدفق  حركة  إلى  استنادا  واملتوسطة 
الضمانات  وشروط  احلاالت؛  أغلب  في  أقصر  استحقاق  آجال  ذات  تكون  القروض 
لهذا  جزئية  بصورة  ونتيجة  عامة.  بصفة  تطبيقها  يجري  التي  القاعدة  هي 
يرد  ما  كثيرا  التي  االحتياجات  من  واحدا  ميثل  األجل  الطويل  التمويل  فإن  اإلجراء، 
جوانب  ومن  واملتوسطة،  الصغيرة  للمؤسسات  بالنسبة  السياق  هذا  في  ذكرها 
متعددة، ترتبط القروض الطويلة األجل بحيثما تكون مشكلة ”الوسط املفقود“ 
التي  املشكلة   9 الشكل  ويوضح  النامية.14  البلدان  في  وخاصة  حدة  أكثر 
الطويل  التمويل  عن  البحث  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  واجهتها 

األجل.

الصغيرة  املؤسسات  ن  كّ متُ أن  أيضا  املصرفية  واألدوات  املنتجات  مقدور  في 
لدى  يكون  فرمبا  حجما.  أكبر  عقود  وإجناز  العقود  من  املزيد  تنفيذ  من  واملتوسطة 
محتاجة  ولكنها  عميل  من  محتمل  توريد  طلب  املتوسطة  أو  الصغيرة  الشركة 
مال  رأس  بتقدمي  البنوك  تقوم  أن  وميكن  الطلبية.  هذه  لتنفيذ  مقدما  النقد  إلى 
عامل قصير األجل إلى مثل هذه الشركات من أجل شراء املواد واملستلزمات ودفع 
تلبية  في  املساعدة  توفير  إن  بل  العمالء.  نحو  بالتزاماتها  والوفاء  املوظفني  أجور 
الطلب ميكن أن ميتد عبر احلدود أيضا في حالة توافر التمويل التجاري. فعلى سبيل 
املثال، ميكن للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة القائمة بالتصدير أن تقدم للعمالء، 
بعد فتح خطاب االعتماد، شروطا أفضل للدفع ألن البنك يدفع للمؤسسة مبوجب 

توثيق البيع كما يقدم ائتمانات إلى عمالء املؤسسة.

أخيرا، هناك احتياجات تشغيلية مهمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة ميكن أن 
اإليداع  تتضمن  التي  اإلقراضية  غير  املنتجات  خالل  من  البنوك  بتلبيتها  تقوم 
واالدخار، ومنتجات املعامالت البنكية، واخلدمات االستشارية. وميكن أن تقوم بعض 
هذه األدوات واملنتجات بتمكني املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من القيام بصورة 

فعالة بإسناد الوظائف املالية إلى البنك.

منتجات خدمات اإليداع واالدخار  •

من شأن منتجات خدمات اإليداع واالدخار تزويد مؤسسات األعمال بأدوات اإلدارة 
إلى  وباإلضافة  واملدخرات.  اإليرادات  تنظيم  في  ملساعدتها  األساسية  املالية 
ذلك، تتيح صناديق االستثمار التعاوني وأدوات االستثمار األخرى فرصة حصول 

الشركات على أرباح على رأس املال الفائض.

منتجات املعامالت البنكية  •

الصغيرة  املؤسسات  حصول  تسهيل  إلى  البنكية  املعامالت  منتجات  تؤدي 
واملتوسطة على النقد املتاح واستخدامه. وتندرج اخلدمات اآللية لصرف األجور 
وحتصيل املدفوعات، وبطاقات االئتمان، وتغيير العملة، في فئة أدوات املعامالت 
البنكية املؤدية إلى خفض تكلفة أنشطة األعمال وتبسيط العمليات املعقدة 

بصورة كامنة.

منتجات اخلدمات االستشارية  •

االستشارية  املساعدة  من  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تستفيد  أن  ميكن 
التمويل  أدوات  واختيار  العمل،  خطط  ووضع  موثوقة،  مالية  بيانات  إعداد  في 
املؤسسات  حصول  حتسني  االستشارية  اخلدمات  هذه  شأن  ومن  املناسبة. 
احلصول  طلب  على  قدرتها  تعزيز  خالل  من  التمويل  على  واملتوسطة  الصغيرة 

على االئتمان.

الفرص املصرفية املتاحة أمام املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة

متثلت نظرة البنوك في املاضي إلى سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بوصفها 
هناك  ولكن  خدمتها.  الصعب  ومن  التكلفة  وباهظة  بااطر  محفوفة  سوقا 

شواهد متزايدة تشير إلى عثور البنك على حلول فعالة ملعاجلة حتديات مثل حتديد 
قطاع  خدمة  في  الربحية  وحتقيق  العمليات  تكاليف  وتخفيض  االئتمانية  ااطر 
هذه  طلب  أصبح  البنوك،  لهذه  وبالنسبة  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات 
فرصة  وجود  على  مؤشرا  تلبيته  تتم  لم  الذي  املالية  اخلدمات  على  املؤسسات 

لتوسيع نطاق نصيبها في هذه السوق وزيادة أرباحها.15

قطاع  في  كبيرة  فرص  وجود  تلمس  أنها  إلى  اآلن  البنوك  من  الكثير  تقارير  تشير 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وتوضح بيانات استقصائية من دراسات متعددة 
املؤسسات  استهداف  في  البنوك  بدأت  السوق،  اجتناب  أو  جتاهل  من  بدال  أنه 
وجد  املثال،  سبيل  فعلى  املربحة.  للمعامالت  كشريحة  واملتوسطة  الصغيرة 
املصرفي  التمويل   − ومتقدما  ناميا  بلدا   45 في  بنكا   91 شمل  حديث  استقصاء 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة حول العالم16 − أن هذه البنوك قدمت تصورات 
آفاق  ذات  كبيرة  سوقا  ميثل  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  قطاع  أن  عن  مؤكدة 

جيدة (الشكل 10).

الواقع أن الزيادة األخيرة في ارتباطات البنوك اخلاصة بقطاع املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة قد مت اختبارها في األزمة املالية العاملية الراهنة iv.(2009) ومع ذلك، 
اليقني  انعدام  من  شيء  عن  أعربت  التي  الالتينية  أمريكا  منطقة  في  وحتى 
واالحتماالت اهولة بشأن مستقبل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، فقد وجد 
الكبيرة  البنوك  أرباع  ثالثة  نحو  أن   2008 عام  في  بالبنوك  اخلاص  االستقصاء 
جزءا  املؤسسات  هذه  تعتبر  مازالت  الصغيرة  البنوك  ونصف  احلجم  واملتوسطة 
إستراتيجيا من أنشطة العمليات املصرفية. وباإلضافة لذلك، يشير نحو 90 في 
بشأن  نشطة  سياسة  تطبيق  إلى  احلجم  واملتوسطة  الكبيرة  البنوك  من  املائة 
انخفاضا  األرقام  هذه  متثل  وبينما  واملتوسطة.17  الصغيرة  املؤسسات  متويل 
استهداف  أن  على  تدل  أنها  إال   ،2006 استقصاء  بأرقام  باملقارنة  طفيفا 
بالنسبة  االستثناء  وليس  القاعدة  أصبح  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 

ملعظم البنوك. 

عن  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  خلدمة  احملتملة  الربحية  تعزيز  مت 
أن  املفترض  ومن  الصغيرة.  املؤسسات  إلشراك  جديدة  عمل  مناذج  وضع  طريق 
العمليات املصرفية اخلاصة بهذه املؤسسات تتطلب مناذج لعالقات اإلقراض التي 
بهذه  اخلاصة  املصرفية  العمليات  من  كثيرا  ولكن  تصعيدها.  الصعب  من 
املؤسسات تستفيد اليوم من املناهج املتقدمة املعنية بالنشاط الكبير احلجم، 
حتقيق  عن  فضال  االئتمانية،  ااطر  تقييم  في  إحصائية  مُدخالت  وتستخدم 
فعالية التكاليف في تقدمي املنتجات غير اإلقراضية على نطاق واسع.19 ومتكنت 
عن  القائمة  املصرفية  العمليات  مع  اجلهود  وتآزر  تضافر  تنمية  من  أيضا  البنوك 
في  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  اخلدمات  دمج  مثال،  طريق، 
حافظة  خالل  من  املؤسسة  مبالك  اخلاصة  الشخصية  املصرفية  العمليات 
الدليل  هذا  من  الثالث  الفصل  (يناقش  اخلاصة.  املصرفية  العمليات  أو  التجزئة 

مناهج حتقيق الربحية).

من  البنوك  لتمكني  أيضا  مهمة  أدوات  ااطر  ملراعاة  املعدلة  األسعار  مناذج  تعتبر 
حتقيق الربح في خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. فبدال من اجتناب ااطر، 
في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  خدمة  مخاطر  لدمج  طرقا  البنوك  وجدت 
تسعير منتجاتها املالية. وتستطيع بعض البنوك استخدام آليات حساب ااطر 
في وضع مناهج متعددة اجلوانب ألسعار اخلدمات اخلاصة بفئة املؤسسات الصغيرة 
األسعار  لدفع  استعدادها  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  وأثبتت  واملتوسطة.20 
املعدلة ملراعاة ااطر إدراكا منها لقيمة اخلدمات التي تقدمها لها البنوك ونظرا 
البنوك  متكنت  لذلك،  ونتيجة  البديلة.  اجلهات  من  املقدمة  اخلدمات  تكلفة  لزيادة 

من النجاح في خدمة هذه السوق اجلديدة غير املستغلة. 

iv   في وقت صدور هذا الدليل (2009)، لم يكن قد مت إيجاد حلول حاسمة حلل األزمة املالية 
العاملية التي نشبت في عام 2007. ويناقش اإلطار 2-2 العمليات املصرفية اخلاصة 

باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ضوء هذه األزمة.
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الشكل 9: احملدودية الشديدة خليارات االستثمار الرأسمالي املتاحة 
أمام املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في البلدان النامية بصفة خاصة

املصدر: دالبيرغ (2008) (Dalberg)، شبكة معهد أسبني (Aspen) ألصحاب مشاريع 
األعمال اإلمنائية: حتليل للجوانب األساسية

”متثل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة محور االرتكاز في االقتصادات التي نعمل فيها وركيزة أساسية 

إلستراتيجيتنا املصرفية. ومع أن اخلدمة املصرفية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة رمبا تكون محفوفة مبخاطر 

أكبر من اخلدمة املصرفية للشركات الكبيرة، ولكننا نحصل على مقابل لهذه ااطر ومن ثم فإن العمليات 

املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة تعتبر أكثر ربحية .... ويتوافر الكثير من الطاقات والقدرات في 

سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة“.

− رئيس عمليات التجزئة املصرفية في املصرف األفريقي

الشكل 10: تقارير معظم البنوك تشير إلى السوق الكبيرة 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وآفاقها اجليدة

ما هو رأيك بشأن حجم وآفاق سوق املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة بصفة عامة؟

املصدر: بيك وآخرون (2008)، التمويل املصرفي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة حول 
العالم
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بعد تطوير التركيز اإلستراتيجي على هذا القطاع وتطبيق مناذج بنكية جديدة، تشير 
تقارير البنوك إلى أن معدالت منو الدخل والعائد على األصول من العمليات املصرفية 
اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة تتجاوز مثيلتها اخلاصة بالعمليات املصرفية 
العامة. واجلدير بالذكر أن البيانات املستقاة من دراسة ملؤسسة التمويل الدولية في 
باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  للممارسات  املرجعية  املعايير  بعنوان   ،2007 عام 
واألسواق  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  في  واملتوسطة  الصغيرة 
املصرفية  العمليات  في  الربحية  وحتقيق  اإليرادات  لتحقيق  حاالت  توضح  الصاعدة، 
أوضاع 11  الدراسة  هذه  استعرضت  وقد  واملتوسطة.  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة 
بنكا من البنوك ذات ”املمارسات السليمة“ في بلدان منظمة التعاون والتنمية في 
البنوك  هذه  بعض  من  بيانات  على  وحصلت  الصاعدة  واألسواق  االقتصادي  امليدان 
بشأن الدخل والعائد على األصول من العمليات البنكية اخلاصة بشريحتي املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة. ويوضح الشكل 11 أن العمليات البنكية اخلاصة باملؤسسات 

ربحة وشهدت منوا سريعا. الصغيرة واملتوسطة في هذه البنوك مُ

الصغيرة  ”املؤسسات  أن  البنوك  أحد  يشرح  االجتاهات،  هذه  وصف  سياق  في 
واملتوسطة متثل 10 في املائة من أرقام حافظة البنك، ولكنها حتقق 50 في املائة من 
دخل األنشطة البنكية“. إال أن الصعوبات حتيط بالبيانات الالزمة إلجراء تقدير كمي 
 ً أكثر عمومية بشأن ربحية العمليات اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة نظرا
ألن الكثير من بنوك األسواق الصاعدة ال تستطيع حتديد بيانات دقيقة بشأن توزيع 
التكاليف فيما بني فئات العمالء واملنتجات واألدوات البنكية. ومع ذلك، توضح بنوك 
الدخل  حتقيق  إلى  تؤدي  أن  ميكن  املؤسسات  بهذه  اخلاصة  العمليات  أن  أيضا  أخرى 
التمويل  مؤسسة  استقصاء  الستكمال  إضافيا  بنكا   12 تضمني  مت  وقد  واألرباح. 
اخلاصة  املصرفية  للعمليات  املرجعية  باملعايير  املعني  االنترنت  شبكة  عبر  الدولية 
باملؤسسات الصغيرة واملتوسطةv في عام 2008،  وتشير تقارير هذه البنوك إلى أن 
مداخيل العمليات البنكية وأرباح هذه العمليات مرتفعة في املتوسط بنسبة 28 
بإقراض  اخلاصة  األصول  من  مئوية  كنسبة  التوالي  على  املائة  في  و35  املائة  في 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مقارنة باإلقراض البنكي ككل (الشكل 12).

الشكل 11: تشير املعايير املرجعية للبنوك عموما إلى منو سريع في 
الدخل املتحقق من عملياتها اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

...

معدالت منو الدخل للبنوك املشمولة

املصدر: مؤسسة التمويل الدولية (2007)، املعايير املرجعية للممارسات املصرفية 
اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في منظمة التعاون والتنمية في امليدان 

االقتصادي واألسواق الصاعد

... وارتفاع العائد على األصول من العمليات اخلاصة باملؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة عنه من العمليات البنكية ككل

العائد على أصول البنوك املشمولة

”أصبحت سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

املتعطشة للموارد املالية أحدث بؤرة مثمرة بالفرص 

والعطاء بالنسبة لقطاع البنوك“.21

الشكل 12: يشير استقصاء البنوك عبر اإلنترنت أيضا إلى أرباح أكثر 
ارتفاعا للعمليات اخلاصة بشريحة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

االئتمانية املنتجات  عمليات  وأرباح  دخل  متوسط 

املصدر: مؤسسة التمويل الدولية (2009)، تقرير استقصاء عبر اإلنترنت للمعايير املرجعية للعمليات 
املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

v   استقصاء مؤسسة التمويل الدولية عبر اإلنترنت املعني باملعايير املرجعية للعمليات املصرفية 
اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة هو أداة متاحة جلميع بنوك األسواق الصاعدة املهتمة 

بقياس أوضاعها مرجعيا على ممارسات نظرائها اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة.



من  الرغم  وعلى  العهد.  حديثة  متنامية  صناعة  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  املعني  املصرفي  العمل  ميثل 

انعدام اليقني القاطع بشأن األثر الكامل لألزمة املالية الراهنة على هذه الصناعة، إال أنه من الواضح عدم حدوث 

وعلى   .(2-2 (اإلطار  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  بشأن  الصاعدة  األسواق  لبنوك  العام  االجتاه  في  تغيير  أي 

على  مقتصرة  ليست  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  الناجحة  اخلدمة  فإن  التقليدية،  احلكمة  من  النقيض 

البنوك الصغيرة. بل إن العديد من البنوك الكبيرة قد اجتهت ”إلى أدنى“ إلى خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

من  للغاية  قليل  عدد  أيضا  السوق  هذه  بخدمة  يقوم  كما  السوق.  هذه  في  وفاعلة  بارزة  أطرافا  اآلن  وأصبحت 

مؤسسات التمويل األصغر التي اجتهت ”إلى أعلى“ خلدمة مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وإن كان ذلك ميثل حالة 

نادرة نظرا لتركيز رسالة مؤسسات التمويل األصغر على خدمة املشاريع الصغرى الواقعة في أسفل الهرم. 

املرتفعة  البلدان  بني  فيما  التمويل  على  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  حصول  في  الكبيرة  الفجوة  أما 

التنظيمية  والقواعد  اإلجراءات  مثل  والعمل،  التشغيل  بيئة  في  خاصة  عوامل  إلى  فتُعزى  الدخل  واملنخفضة 

واألوضاع االقتصادية الكلية. إال أن هذه العوامل قد حالت بصفة عامة دون منو هذه الصناعة. فمع أن احلكومات 

إطار  أي  يوجد  ال  أنه  إال  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  لتمويل  مساندة  سياسات  بتطبيق  معظمها  في  تقوم 

موحد بشأن فعالية هذه املساندة. 

على الرغم من قيام البنوك إلى حد ما بخدمة مؤسسات األعمال الصغيرة على مدى أجيال، فإن اخلدمة املصرفية 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة تطورت كصناعة متميزة وواضحة املعالم في اآلونة األخيرة فقط. ففي الواليات 
بدأت  األعمال،  أصحاب  شركات  جميع  من  املائة  في  نحو 98  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  متثل  حيث  املتحدة، 
اإلدارة املعنية باألعمال الصغيرة في تتبع مسار إقراض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في عام 1994. ومنذ ذلك 
يقل  التي  القروض  لهذه  الصغيرة  باألعمال  املعنية  اإلدارة  تعريف  (حسب  الصغيرة  األعمال  قروض  عدد  زاد  احلني، 
الواحد منها عن مليون دوالر) بأكثر من أربعة أمثال ليصل إلى ما يزيد عن 27 مليون قرضا مبا قيمته أكثر من 700 
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مليار دوالر (أو 5 في املائة من إجمالي الناجت احمللي) في عام 2008. 

رمبا يكون التوسع الكبير في إقراض مؤسسات األعمال الصغيرة في العالم املتقدم على مدى العقدين املاضيني 
امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  في  (املتقدمة)  البلدان  من  فقط  املائة  في   30 بأن  اخلاصة  األسباب  أحد 
االقتصادي هي التي تشير إلى وجود فجوة في متويل ديون املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ويُقارن ذلك بنسبة 70 
في  املشاركة  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  في  األعضاء  غير  (النامية)  البلدان  من  املائة  في 
استقصاء للمنظمة معني بخبراء السياسة احلكومية (الشكل 14).23 وعلى الرغم من تفاؤل البنوك حول العالم 
إزاء سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، فإن هذه النتائج تشير إلى أن الفرصة السانحة، من حيث الطلب الذي 

لم تتم تلبيته، رمبا تكون أكبر حجما في البلدان النامية. 

رمبا تعكس فجوة متويل الديون املتبقية في البلدان النامية أن الصناعة املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
هي حتى أقل نُضجا في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل حيث كانت البنوك أكثر إحجاما عن ااطرة. وفي الهند، التي 
حافظة  إجمالي  يزال  ما  ديناميكية،  وأكثر  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  املصرفية  األسواق  أكبر  من  واحدة  تعتبر 
القروض الوطنية القائمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطةvi يبلغ 88 مليار دوالر فقط،24 أي أقل من مثيله في تايوان البالغ 
95 مليار دوالر.25 ولعل مرحلة حداثة نشأة سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تفسر أسباب أن 74 في املائة من البنوك 
املؤسسات  خدمة  في  ملشاركتها  سبب  كأكبر  واملتوسطة“  الصغيرة  املؤسسات  فئة  بشأن  املتصورة  ”الربحية  تصنف 

الصغيرة واملتوسطة.26

سد الفجوة الوسطى: العمل املصرفي املعني 
حاليا باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة

vi   الحظ أن بيانات حافظة القروض ال تعكس بدرجة كاملة حجم السوق املصرفية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ألن اإليرادات املتأتية من 
املنتجات غير اإلقراضية أكبر في أغلب احلاالت من مثيلتها املتحصلة من القروض. ومع ذلك، ونظرا لعدم قدرة الكثير من البنوك نفسها على حتديد 

إجمالي إيراداتها املتحصلة من األنشطة اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، فإنه من النادر توافر بيانات كاملة عن حجم هذه السوق.



الشكل 13: ارتفاع حجم القروض األمريكية املستحقة ملؤسسات 
األعمال الصغيرة بنسبة 18 في املائة بني عامي 2005 و 2008، إلى 

ما بلغ إجماال أكثر من 700 مليار دوالر

القروض األمريكية املستحقة ملؤسسات األعمال الصغيرة

املصدر: إدارة األعمال الصغيرة بالواليات املتحدة، بيانات التقرير نصف السنوي

الشكل 14: تصورات البلدان (النامية) غير األعضاء في منظمة 
التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي بشأن وجود فجوة كبيرة في 

متويل ديون املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

دة لوجود فجوة متويل دّ النسبة املئوية للبلدان احملُ

املصدر: منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (2006)

اإلطار 2-1: املصادر املهمة للبيانات املقارنة بني البلدان بشأن تصورات البنوك وممارساتها

تقدم الدراسات التالية عرضاً لعمق ونطاق (التغطية الوطنية) لفهم الصناعة املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وهي دراسات مفيدة كدليل ملناقشة 

اجتاهات البنوك ومناهجها املتبعة. 

القضايا املشمولة/ االستنتاجات البارزةبيانات العينة/ املصدرالدراسة

دراسة استقصائية حول العالم من تأليف:

 Beck, Thorsten, Asli Demirgüç-Kunt,

 and Maria S. Martínez Pería (2008)

دراسة استقصائية بعنوان التمويل املصرفي 

للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة حول 

العالم: القوى الدافعة، والعوائق، ومناذج 

األعمال، وممارسات اإلقراض

 91 شمل االستقصاء 91 بنكا في 45 بلدا (38 • بلدا 

ناميا و7 بلدان متقدمة)

 مثّلت البنوك 32 في املائة، في املتوسط، • من إجمالي 

قروض األنظمة املصرفية في البلدان املشمولة في 

االستقصاء

 • التأكيد على أهمية تغطية احلصص العامة في 

ثلة بدرجة أكثر  السوق يعنى أن البنوك الكبيرة ممُ

قوة في العينة 

 • تتضمن القضايا املطروحة القوى الدافعة والعوائق ومناذج األعمال 

(مبا في ذلك تعريفات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وهياكل 

ااطر االئتمانية، والهيكل التنظيمي) وممارسات اإلقراض والتصورات 

السائدة عن السوق

 • جاذبية سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة متثل ظاهرة عاملية

 • االختالفات في أمناط اإلقراض فيما بني البنوك األجنبية/احمللية أو 

البنوك اململوكة للدولة/ للقطاع اخلاص هي اختالفات صغيرة باملقارنة 

مع الفوارق بني البلدان املتقدمة والنامية

دراسة عن مشاركة البنوك تأليف:

 de la Torre, Augusto, Maria S. Martínez

  Pería, and Sergio L. Schmukler (2009a)

بعنوان مشاركة البنوك في خدمة املؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة: ما وراء عالقات اإلقراض

دراسة أوضاع 48 بنكا في 12 • بلدا

 • بيانات مجمعة من مقابالت متعمقة للبنك الدولي 

مع مديري أعمال البنوك ودراسة مؤسسة التمويل 

الدولية املعنية باملعايير املرجعية للبنوك الرئيسية 

 • تغطية آالف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من 

خالل استقصاء خاص بهذه املؤسسات في أمريكا 

الالتينية

 • تتضمن القضايا املطروحة القوى الدافعة والعوائق واالجتاهات اخلاصة 

باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، واملنتجات املتاحة واملستخدمة من 

قبل هذه املؤسسات

 • إقراض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ال يشكل اال الوحيد 

لعالقات البنوك املتميزة في اإلقراض؛ علما بأن البنوك الكبيرة 

واألجنبية ال تستهدف فقط خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

بل إنها حتقق مزايا ومنافع من وراء ذلك

دراسة عن املعايير املرجعية من إعداد 

مؤسسة التمويل الدولية (2007) بعنوان 

املعايير املرجعية للممارسات املصرفية اخلاصة 

باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في منظمة 

التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي 

واألسواق الصاعدة

 دراسة 11 • بنكا من البنوك ”ذات املمارسات السليمة“

 • بنوك قائمة بخدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

في 8 بلدان: أستراليا، والبرازيل، والهند، وهولندا، 

وبولندا، وتايلند، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة
 • تنقسم البيانات غالبا بني مناذج األعمال اخلاصة 

باملؤسسات الصغيرة واملؤسسات املتوسطة، ويبلغ 

عددها إجماال 17 

 • يتمثل املوضوع املطروح في ممارسات البنوك الرئيسية املستندة إلى 

التوازي إلى ااالت اإلستراتيجية اخلمسة لالختبار التشخيصي 

للعمليات املصرفية

 يتم حتقيق أقل من 40 • في املائة من اإليرادات من املنتجات واألدوات 

االئتمانية

أهمية تقسيم سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة • 

استقصاء املعايير املرجعية عبر االنترنت من 

قبل مؤسسة التمويل الدولية (2009-2008)، 

دراسة بعنوان استقصاء مؤسسة التمويل 

الدولية عبر االنترنت املعني باملعايير املرجعية 

للعمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة

 قام 12 • بنكا (مت اختيارها ذاتيا) من بلدان نامية 

باإلجابة على االستقصاء عبر االنترنت في إطار 

مقارنة نفسها ببنوك أخرى

 • متثل هذه الدراسة عملية جارية حيث يشارك املزيد 

من البنوك في عملية االستقصاء

 • القضايا املطروحة هي نفس قضايا الدراسة املعنية باملعايير 

املرجعية، ولكن جميع هذه البنوك تنتمي إلى األسواق الصاعدة

 • تشير التقارير إلى أن العمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة تعتبر أكثر ربحية في املتوسط من العمليات املصرفية 

العامة 
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تكوين هذه الصناعة

للمؤسسات  املصرفية  السوق  أن  التقليدية  الكالسيكية  النظرة  واقع  من  جند 
الصغيرة واملتوسطة هي سوقٌ تقوم بخدمتها البنوك احمللية الصغيرة املتخصصة 
اإلقراض  نهج  بتطبيق  البنوك  هذه  وتقوم  السوق.  في  متميزة  شرائح  خدمة  في 
يتم  التي  ”البسيطة“  املعلومات  على  يعتمد  نهج  وهو  العالقات،  على  املبني 
جمعها من خالل االتصاالت الشخصية. إال أن نظرا لالستجابة للربحية املتصورة 
واملنافسة في الفئات املصرفية األخرى،27 فقد بدأ الكثير من البنوك األكبر حجما 
ــ  األجنبية  والبنوك  للحكومة،  واململوكة  اخلاصة  احمللية  البنوك  ذلك  في  مبا  ــ 

التحرك باجتاه خدمة شريحة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

على الرغم من مالحظة هذه الظاهرة في العالم املتقدم أيضا، إال أنه من امللفت 
املنخفضة  البلدان  في  الفاعلة  األطراف  أقوى  من  كثيرا  أن  خاصة  بصفة  للنظر 
واملتوسطة الدخل اليوم هي البنوك الكبيرة التي توجد غالبا املقارّ الرئيسية لها 
لندن  في  اجلنسيات  املتعددة  البنوك  من  عدد  ولدى  الدخل.  املرتفعة  البلدان  في 
وأفريقيا  آسيا  في  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  خاصة  مصرفية  عمليات 
األكبر  احمللية  البنوك  بعض  أيضا  يوجد  والهند،  البرازيل  وفي  األوسط.  والشرق 
الصغيرة  املؤسسات  سوق  في  نشاطا  األشد  البنوك  ضمن  تندرج  التي  حجما 

واملتوسطة. 

يلقي الشكل 15 الضوء على تصورات أن البنوك الكبيرة هي األطراف املهيمنة في 
هذه الصناعة، طبقا لتقارير األوساط املصرفية لهذه الصناعة في 4 بلدان. وعلى 
الرغم من أن البنوك الكبيرة ليست مناسبة بالدرجة األولى لإلقراض القائم على 
الصغيرة  املؤسسات  قطاع  خدمة  في  معينة  مبزايا  تتمتع  أنها  إال  العالقات، 
تطوير  على  عالوة  األعمال،  مناذج  أحدث  غالبا  البنوك  هذه  وتستخدم  واملتوسطة. 
بالبنوك  صالتها  من  واالستفادة  االئتماني،  اإلحصائي  للتصنيف  املُكيفة  املناهج 
الكبيرة املتعددة اجلنسيات في الوصول إلى موردي املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، 
على  ومعتمدة  متطورة  إقراضية  غير  منتجات  بتقدمي  واسع  نطاق  على  والقيام 

التكنولوجيا.28 

ومع ذلك فإن البنوك الكبيرة ليست وحدها األطراف اجلديدة التي دخلت في حيز 
األصغر  التمويل  مؤسسات  بدأت  فقد  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  خدمة 
واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  خدمة  إلى  أعلى“  ”إلى  التطلع  في  الناجحة 
خدمة  في  بنغالديش  في  األصغر  التمويل  مؤسسات  أبرز  من  اثنتان  وبدأت 
إلى  نسبيا  كبيرة  قروض  تقدمي  طريق  عن  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
الشريحة الدنيا في سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وإلى حد كبير فعلت 
تقدمي  في  الكبيرة  البنوك  بها  بدأت  التي  الطريقة  بنفس  ذلك  املؤسستان  هاتان 
الصغيرة  املؤسسات  سوق  في  العليا  الشريحة  إلى  نسبيا  صغيرة  قروض 
واملتوسطة. وللبدء في خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، شرعت مؤسسات 
التمويل األصغر في التعامل مع أصحاب مشاريع األعمال الصغرى ”الذين جنحوا 
في اخلروج من هذه الفئة“، أي العمالء الذين بدأوا كأصحاب مشاريع صغرى فردية 
كأصحاب  مؤهلني  أصبحوا  حتى  واحلجم  التقدم  حيث  من  النمو  حققوا  ثم 

مشاريع أعمال صغيرة.

اخلدمة  إلى  االرتقاء  أصبح  األصغر،  التمويل  مؤسسات  من  معينة  لفئة  بالنسبة 
القيود  تخفيف  خالل  من   ً يسرا مُ واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  املصرفية 
مؤسسات  وحتولت  االستحقاق.  وآجال  القروض  حجم  بشأن  املفروضة  التنظيمية 
هذه  خدمة  من  لتتمكن  املصرفية  والنظم  للقواعد  خاضعة  بنوك  إلى  أخرى 
السوق. فعلى سبيل املثال، قامت شبكة دولية ملؤسسات التمويل األصغر بإضفاء 
الصبغة التجارية على عملياتها في مالوي في عام 2002، وحققت ارتقاء صعوديا 
أن  إال  أيضا.29  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  خلدمة  سنوات  بضع  خالل  في 
معظم مؤسسات التمويل األصغر لم تصبح مؤسسات مالية رسمية. فعمليات 
للمؤسسات  املصرفية  اخلدمة  ساحة  في  األصغر  التمويل  مؤسسات  دخول 

ر البنوك الكبيرة كأطراف رئيسية فاعلة في هذه  الشكل 15: تصوّ
الصناعة

إجابات البنوك على السؤال ”ما هي األطراف الرئيسية الفاعلة 
في متويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة“؟

املصدر: دي ال توري وآخرون (2009أ)، مشاركة البنوك في خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
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التمويل  مؤسسات  فقدرة  نسبيا.  للغاية  محدودة  تعتبر  واملتوسطة  الصغيرة 
ورسالتها  البشري  املال  ورأس  املالية  املوارد  إلى  االفتقار  بقيود  مكبلة  األصغر 

التنظيمية التي ما زالت تستهدف خدمة األفراد األكثر فقرا.30

باإلضافة إلى البنوك التجارية املتحركة نُزوال ومؤسسات التمويل األصغر املتحركة 
صعودا، تتضمن الصناعة املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة أيضا 
الصغيرة  املؤسسات  قطاع  خدمة  الستهداف  خصيصا  تأسيسها  مت  بنوكا 
واملتوسطة. وتتضمن أمثلة هذه البنوك عددا من البنوك التي جرى تأسيسها في 
روسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بعد انهيار الشيوعية بفترة قصيرة. وقامت 
بعض البنوك، مثل بنك هامكور (Hamkorbank) في أوزبكستان (الذي ترد نبذة عنه 
باملؤسسات  اخلاصة  البنكية  العمليات  جناح  على  بالبناء  الرابع)،  الفصل  في 

التجزئة  خدمات  شريحة  لتشمل  أنشطتها  لتوسيع  واملتوسطة  الصغيرة 
املصرفية.

دور بيئة التشغيل والعمل

واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  الصناعة  أن  من  الرغم  على 
آخذة في النمو بصورة سريعة فيما يبدو في األسواق الصاعدة، فإن احلصول على 
التمويل ما زال أسهل بصفة عامة بالنسبة للشركة الصغيرة في الدولة املتقدمة 
منه بالنسبة للشركة مهما كان حجمها في الدولة النامية. وتشير بنوك البلدان 
الصغيرة  للمؤسسات  املصرفي  التمويل  استقصاء  في  املشمولة  النامية 

اإلطار 2-2: العمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة أثناء األزمة االقتصادية العاملية

لم تكن اخلدمة املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة محصنة ضد آثار األزمة املالية العاملية الراهنة. ومع ذلك فإنه على الرغم من تباطؤ الزخم وعدم 

معرفة األثر الكامل لألزمة حتى اآلن، فإن اإلشارات املبكرة تدل على أن االجتاه العام يتمثل في استمرار منو وأهمية شريحة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في السوق 

املصرفية.

اندلعت شرارة األزمة الراهنة (2009) في البلدان املرتفعة الدخل في عام 2007، وأسفرت عن انكماش االئتمان حول العالم. وعلى العكس من البنوك في بلدان منظمة 

التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي، استطاع العديد من البنوك في األسواق الصاعدة بصفة عامة تفادي القروض غير العاملة واألصول األخرى املتعثرة ”املنخفضة 

االقتصاد  على  األزمة  وأثر  السيولة  بضائقة  متأثرة  زالت  ما  البنوك  هذه  أن  إال  األزمة.  عن  الناجمة  الفورية  باآلثار  البنوك  هذه  تشعر  لم  وبالتالي  حاد“،  بشكل  القيمة 

احلقيقي. وأبلغت بعض بنوك األسواق الصاعدة عن الهبوط في الطلب، واضطر البعض اآلخر إلى اإلحجام عن تنفيذ الكثير من أنواع اإلقراض بدافع القلق واخلشية من 

ارتفاع حاالت التعثر والتخلف عن السداد. 

الصغيرة  املؤسسات  متويل  على  العاملية  األزمة  أثر  حول  تورين  في  مستديرة  مائدة  مؤمتر  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  عقدت  آذار 2009،  مارس/  في 

واملتوسطة وأصحاب مشاريع األعمال واالستجابات على صعيد السياسات، وأشار هذا املؤمتر إلى أن حاجة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة متسّ إلى رأس املال العامل 

خالل هذه األزمة. ويتضح ذلك من التقارير التي تشير، مثال، إلى عجز الكثير من املؤسسات الصناعية الصغيرة واملتوسطة في الصني عن الصمود بعد أشهر قليلة من 

تباطؤ الطلب على الشراء من قبل الغرب. واستجابة لهذه احلاجة، عمل الكثير من احلكومات على مساندة عمليات إقراض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي يتم 

ه مؤمتر املائدة املستديرة إلى وجوب عدم إخالل السياسات احلكومية باملنافسة العادلة، فإن املؤمتر أشاد أيضا بأهمية تقدمي  معظمها من خالل ضمانات ائتمانية. وبينما نوّ

ضمانات ائتمانية لسوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ويرحب رئيس عمليات املؤسسات الصغيرة في أحد البنوك الدولية الرئيسية بهذه املساندة قائال ”إن هذه األزمة 

مختلفة متاما عن أزمات املاضي بقدر ما يتعلق األمر باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة ... إذ جرت العادة على أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة هي أول من يتأثر باألزمة... 

أما اآلن فقد قدمت احلكومات مساندة داعمة لالئتمان“. 

على الرغم من استمرار األزمة املالية وعدم اتضاح الصورة الكاملة لتأثيرها على العمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة حتى اآلن، إال أنه من الواضح 

ه العديد من بنوك األسواق الصاعدة نحو اخلدمة املصرفية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ويأتي ذلك على الرغم من حقيقة  عدم حدوث أية تغيّرات ملموسة في توجّ

وبخصوص  املؤسسات.  هذه  جانب  من  الطلب  نقص  بسبب  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  قروض  لنمو  الكبيرة  املستهدفة  املستويات  بخفض  البنوك  بعض  قيام 

العمليات في آسيا وأفريقيا والشرق األوسط، يقول أحد املسؤولني التنفيذيني ”استطاعت قروضنا الصمود في وجه االضطرابات الراهنة. وسوف تتأثر الربحية، ولكني 

ال أعتقد أن معدالت التخلف عن السداد سوف ترتفع مثلما حدث [في األزمات السابقة]“. فالبنوك التي أُجريت معها مقابالت في غانا والهند تشير، حتى في خضم 

عربة عن رغبتها في اتخاذ املواقف والتوجهات وفقا لهذه الرؤية. وفي أمريكا الالتينية،  األزمة، إلى أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة هي املستقبل االقتصادي لبلدانها مُ
وعلى الرغم من اعتقاد 50 في املائة من البنوك املشمولة في دراسة في عام 2008 بأن أوضاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ستبقى على حالها أو تصبح أسوأ في خالل 

عربا عن مشاعر سائدة، يقول مدير تنفيذي  عامني، ويخطط 23 في املائة فقط من هذه البنوك خلفض حجم إقراضها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بسبب األزمة. ومُ

بأحد البنوك األفريقية ”تقوم مؤسساتنا الصغيرة واملتوسطة ببيع منتجاتها غالبا إلى العالم املتقدم. ولكن الناس اآلن ال يشترون هذه املنتجات. وهذا يؤثر علينا بكل 

تأكيد. ولكن ذلك األثر ال ميثل تهديدا لربحيتنا في الوقت احلاضر.“

املصادر: املقابالت مع البنوك واخلبراء املصرفيني؛ ملخصات وتقارير من مؤمتر املائدة املستديرة في تورين، منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (2009)؛ دراسة عن أمريكا الالتينية: 

.(D’Alessio) (2008) وداليسيو (FELEBAN) منظمة فليبان ،( IIC/MIF, IDB) مؤسسة االستثمار للبلدان األمريكية/ صندوق االستثمار املتعدد األطراف، بنك التنمية للبلدان األمريكية
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اإلقراض  ونقص  بالضمانات  اخلاصة  الشروط  زيادة  إلى  العالم  حول  واملتوسطة 
وتؤدي  املتقدمة.  البلدان  ببنوك  مقارنة  الفائدة  أسعار  وارتفاع  االستثمار  ألغراض 
الصغيرة  املؤسسات  فئات  إقراض  بني  الفوارق  تضاؤل  إلى  االختالفات  هذه 
لبيئة  التاريخي  التأثير  إلى  تشير  أنها  كما  الكبيرة،  الشركات  أو  واملتوسطة 
التشغيل والعمل على الصناعة املصرفية بشكل عام والعمليات املصرفية اخلاصة 
االبتكار  أن  إال  و17).  خاص (الشكالن 16  بشكل  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات 
املصرفي، املقترن أحيانا بتحسينات في بيئة التشغيل والعمل، قد أتاح منو اخلدمات 
التحديات  هذه  من  الرغم  على  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  املصرفية 

التاريخية.

الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  العمليات  أمام  ماثلة  حتديات  ثالثة  هناك 
املعوقات   (1) وهي  والعمل  التشغيل  بيئة  بشأن  كثيرا  ذكرها  ويرد  واملتوسطة 
التنظيمية، (2) ضعف األطر القانونية، (3) العوامل االقتصادية الكلية. وميكن أن 
الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  العمليات  على  التحديات  هذه  تؤثر 
واملتوسطة في جانب العرض من خالل إعاقة فعالية وكفاءة العمليات املصرفية، 
الصغيرة  املؤسسات  قدرات  وتكبيل  تثبيط  خالل  من  الطلب  جانب  على  تؤثر  أو 

واملتوسطة.

إلى  مباشر  بشكل  تؤدي  أن  العرض،  جانب  على  التنظيمية،  املعوقات  شأن  من 
تخفيض ربحية العمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة من 
خالل صعوبة تقاضي األسعار السائدة في السوق أو استرداد القروض غير العاملة. 
مبساندة  املعنية  احلكومية  التدابير  تؤدي  أن  احلقيقة  في  ميكن  احلاالت،  أغلب  وفي 
املساندة  ألغراض  معاكس  أثر  حتقيق  إلى  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
املقصودة. فعلى سبيل املثال، فإن وضع حدود قصوى ألسعار الفائدة، وهي سياسة 
ترمي إلى زيادة قدرة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على حتمل تكلفة االقتراض، 
والتجاري  املنافس  التسعير  تشجيع  عدم  عن  فعلية  بصورة  يسفر  أن  ميكن 
املعوقات  تؤثر  أن  ميكن  الطلب،  جانب  وعلى  االئتمان.  من  املعروض  وانخفاض 
التنظيمية على استعداد أو قدرة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على االقتراض. 
التنظيمية  العقبات  تخطي  على  القادرة  غير  واملتوسطة  الصغيرة  فاملؤسسات 
في  البقاء  تفضل  رمبا  الرسمي  النظامي  القطاع  في  االندماج  أمام  املاثلة  املعقدة 
التمويل  على  للحصول  مؤهلة  غير  لذلك  نتيجة  وتصبح  الرسمي،  غير  القطاع 
مالية  بيانات  بإعداد  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  إلزام  فإن  وباملثل،  املصرفي. 
على  للحصول  طلب  تقدمي  من  حتى  مينعها  قد  محاسبيا  عة  راجَ ومُ مدققة 

القروض. 

الشكل 16: فجوة التمويل أكبر حجما بني البلدان منها بني 
الشركات ذات األحجام اتلفة

اجلزء من القروض الذي يتطلب ضمانات

املصدر: بيك وآخرون (2008)، استقصاء حول العالم، يتم احتساب متوسط األرقام 
البنكية حسب درجة التنمية في البلد املعني والفئات التصنيفية للعمالء.

اجلزء من القروض اصص لتمويل االستثمارات

الشكل 17: تفرض بنوك البلدان النامية أسعار فائدة أعلى على 
الرغم من انخفاض معدالت التخلف عن السداد

أسعار الفائدة والقروض غير العاملة حسب شريحة املتعاملني 
ودرجة التنمية في البلد املعني

املصدر: بيك وآخرون (2008)، استقصاء حول العالم، يتم احتساب متوسط األرقام 
البنكية حسب درجة التنمية في البلد املعني والفئات التصنيفية للعمالء.
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الشكل 19: وجود عالقة ارتباط بني البلدان التي لديها أجهزة 
لالستعالم والتصنيف االئتماني وانخفاض قيود التمويل املاثلة أمام 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

النسبة املئوية للشركات الصغيرة املشيرة إلى وجود 
قيود مرتفعة على التمويل

املصدر: الف ومايلينكو (2003)

 احتماالت حصول الشركة الصغيرة
على قرض مصرفي

الشكل 18: بنوك البلدان النامية تصنّف العوامل االقتصادية 
الكلية كأكبر عقبة ماثلة أمام العمليات املصرفية اخلاصة 

باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة

النسبة املئوية للبنوك املصنفة ألحد العوامل ”كعقبة كبرى“

املصدر: بيك وآخرون (2008)، استقصاء حول العالم
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أية  التنظيمية  واإلجراءات  القواعد  فيها  متثل  ال  التي  احلاالت  في  حتى 
خدمة  عن  البنوك  يُثني  أن  ميكن  القانونية  األطر  ضعف  فإن  مشكلة، 
فعالية  عدم  هو  الصدد  هذا  في  مثال  وخير  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات 
من  سلسلة  أساسي  بشكل  تعتبر  اإلقراض  فحافظة  العقود.  إنفاذ  وكفاءة 
القانوني  النظام  ضعف  شأن  من  كان  وإذا  املتفاوتة.  اآلجال  ذات  العقود 
عن  يُسفر  سوف  ذلك  فإن  العقود،  هذه  إنفاذ  صعوبة  إلى  يؤدي  أن  والقضائي 
إلى  بدوره  املعامالت  تكلفة  ارتفاع  وسيؤدي  اإلقراض.  معامالت  تكلفة  ارتفاع 
أقل  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  املطلوبة  حجما  األصغر  القروض  جعل 
الطلب:  جانب  على  أيضا  القانونية  األطر  وتؤثر  البنوك.  منظور  من  جاذبية 
فاملؤسسات الصغيرة واملتوسطة املفتقرة إلى حقوق الكفاءة واإلنفاذ اخلاصة 
قرض  على  للحصول  تؤهلها  كافية  ضمانات  تقدمي  تستطيع  ال  قد  بأصولها 

مصرفي. 

بيئة  في  املاثلة  التحديات  من  الثالثة  الفئة  الكلية  االقتصادية  العوامل  تشكل 
أسعار  وارتفاع  العام،  االستقرار  انعدام  العوامل  هذه  وتتضمن  والعمل.  التشغيل 
الفائدة (أي ارتفاع تكلفة رأسمال اإلقراض)، ومخاطر أسعار الصرف.31 وقد اتضح 
التي  فالبنوك  الراهنة.  املالية  األزمة  في  العوامل  هذه  من  األخير  العامل  تأثير 
شهدت  األمريكي،  الدوالر  مثل  أجنبية،  بعملة  الدوليني  املقرضني  من  اقترضت 
مقابل  الدوالر  مركز  ن  حتسّ عند  احمللية  بالعملة  املقومة  قروضها  قيمة  انخفاض 
عمالت بلدان األسواق الصاعدة. إال أنه من اجلدير بالذكر أن هذه العوامل ميكن أن 
تؤثر على كافة العمليات املصرفية وليس خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  الكلية  االقتصادية  فالعوامل  وحدها. 
للتأثر  رضة  عُ أكثر  املؤسسات  هذه  أن  لدرجة  الطلب  جانب  على  بالفعل  توجد 

بالهزات والصدمات االقتصادية. 

ساهمت  قد  الثالث  مبجموعاتها  التحديات  هذه  أن  يبدو  العملي،  الواقع  في 
بالفعل في فجوة متويل ”الوسط املفقود“، على األقل في بعض البلدان. وتوضح 
بني  التمويل  فجوة  أن  القانونية  األطر  بشأن  البلدان  بني  فيما  الشواهد 
البلدان  في  أكبر  تبدو  الكبيرة  والشركات  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
القضائية.32  النظم  وكفاءة  فعالية  ونقص  الدائنني  حماية  بسوء  املتسمة 
غير  التنظيمية  بالبيئات  املرتبط  املنافسة  نقص  أن  الباحثون  يالحظ  وباملثل، 
صالح  في  ليست  حواجز  بوجود  مصحوبا  األحيان  أغلب  في  يكون  املواتية 
األدنى  املبلغ  فإن  املثال،  سبيل  فعلى  احملدودة.  املوارد  ذات  الصغيرة  املؤسسات 
كان  بنغالديش  في  ومتوسطة  صغيرة  ملؤسسة  قرض  على  للحصول  املطلوب 
احمللي.33  الناجت  إجمالي  من  الفرد  نصيب  عف  ضِ  100 يعادل  قريب  عهد  حتى 
”كأكبر  كثيرا  ذكرها  يرد  التي  هي  الكلية  االقتصادية  العوامل  كانت  وأخيرا، 
في  البنوك  قبل  من  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  متويل  أمام  ماثلة  عقبة“ 
استقصاء التمويل املصرفي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة حول العالم كما 

يتضح في الشكل 18. 

القانونية  العوائق  ذكر  ورد  الكلية،  االقتصادية  العوامل  من  النقيض  على 
من  املائة  في   25 قدرها  مجمعة  نسبة  قبل  من  كبرى“  ”كعقبة  والتنظيمية 
البنوك املشمولة. ورمبا ميثل ذلك نتيجة مثيرة للدهشة على أساس أنه من شأن 
واخلبراء  البنوك  أن  إال  البنوك.  أمام  حقيقية  صعوبات  تثير  أن  التحديات  هذه 
من  متنعهم  لم  عموما  والتنظيمية  القانونية  العوائق  أن  الحظوا  املصرفيني 
خدمة السوق.34 وفي نفس االستقصاء، كانت نظرة 54 في املائة من البنوك في 
في  التحوطية  التنظيمية  القواعد  إلى  الدخل  واملتوسطة  املنخفضة  البلدان 
بلدانها نظرةً إيجابية مقابل نظرة سلبية من قبل 22 في املائة فقط من البنوك؛ 
الصغيرة  املؤسسات  إقراض  توثيق  متطلبات  أن  البنوك  ثُلثي  من  أكثر  ورأى 
التنظيمية  القواعد  فإن  احلال،  وبطبيعة  ومفيدة“.35  ”مالئمة  كانت  واملتوسطة 
اازفة  في  اإلفراط  آثار  من  االقتصادات  حماية  في  مهما  دورا  تلعب  التحوطية 

وحتمل ااطر.

االزدهار في األوقات الصعبة − إيسترن بنك ليمتد يستهدف 
الوسط املفقود في بنغالديش

في عام 2005، واجهت الصناعة املصرفية في بنغالديش اضطرابات سياسية 
وزيادة في معدالت التضخم والفساد وارتفاع أسعار الفائدة وتاريخا من هيمنة 
العقبات  هذه  ولكن  املالي.  القطاع  تغلغل  وانخفاض  االقتصاد  على  الدولة 
الكامنة في بيئة التشغيل والعمل لم ترد على إيسترن بنك ليمتد الذي رأى في 
نقص البنوك القائمة بتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة فرصةً لتحقيق 
اخلاصة  املصرفية  بالعمليات  معنية  رسمية  وحدة  إنشاء  في  وشرع  النمو 

باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

مبساندة مستمرة من جانب مؤسسة التمويل الدولية، أطلق هذا البنك وحدته 
في  الطريق  منتصف  بلغت  التي  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  املعنية 
نهاية عام 2006، ومت افتتاح 12 مركزا خلدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
ودخل  البالد.  أرجاء  بجميع  حلّت  التي  السياسية  األزمة  مق  عُ من  الرغم  على 
االستثمار  إدارة  في  متخصصة  دولية  شركة  مع  أيضا  شراكة  في  البنك  هذا 
خاص  صندوق  شكل  في  بنغالديش  في  مشترك  مشروع  أول  إنشاء  أجل  من 
الصغيرة  املؤسسات  األولى  بالدرجة  يستهدف  األسهم  في  لالستثمار 
وجه  في  والصمود  املثابرة  البنك  هذا  استطاع   ،2007 عام  وفي  واملتوسطة. 
القالقل السياسية وفقدان الثقة في التجارة والكوارث الطبيعية والتضخم. 
إذ أطلق البنك طائفة من املنتجات واألدوات اجلديدة اخلاصة بالقروض واألصول 
افتتاح  جانب  إلى  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  لصالح  خصيصا  واملعدة 
إلجراءات  إلكتروني  نظام  لنشر  واإلعداد  املؤسسات  هذه  خلدمة  جديدة  مراكز 
املقدمة  القروض  طلبات  وإجناز  معاجلة  في  املستغرق  الوقت  لتقصير  القروض 
لهذه  البنك  من  املقدمة  القروض  وزادت  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  من 
املؤسسات بنسبة 54 في املائة، كما زادت الودائع بأكثر من الضعف، فضال عن 

خفض معدل األصول غير العاملة مبقدار النصف. 

الصغيرة  املؤسسات  بقروض  املعنية  البنك  حافظة  شهدت   ،2008 عام  في 
واملتوسطة زيادة بنسبة 51 في املائة، بينما ارتفع إجمالي اإليرادات املتحققة 
املائة.  في  بنسبة 37  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  العمليات  من 
املؤسسات  خلدمة  خصيصا  معدة  منتجات   7 بشأن  البنك  عروض  زادت  كما 
الصغيرة واملتوسطة، مبا في ذلك أول أداة في بنغالديش معنية بتقدمي قروض 
واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  في  األعمال  مشاريع  صاحبات  للنساء 
اخلاصة  املصرفية  العمليات  حدود  توسيع  في  البنك  هذا  الستمرار  ونظرا 
ملا  ملهما  مثاال  يقدم  فإنه  بنغالديش،  في  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات 
ميكن أن حتققه البنوك من خالل العزم والطرق املبتكرة على الرغم من األوضاع 
واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  قطاع  بخدمة  تلتزم  عندما  املواتية  غير 

النمو السريع حلافظة إيسترن بنك ليمتد (EBL) املعنية بقروض 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة كنسبة مئوية من اإلجمالي

2008

9.3%

2007

7.8%

2006

6%
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إال أن نتائج هذا االستقصاء ال تنفي حقيقة االرتفاع الكبير ملستوى التحديات 
والعمل  التشغيل  بيئات  وتتفاوت  البلدان.  بعض  في  والتنظيمية  القانونية 
فليست  ملموسة:  بصورة  املالية)  اخلدمات  على  احلصول  أمام  املاثلة  (واحلواجز 
جنوب  في  جتاري  مصرفي  حساب  فتح  لرصيد  األدنى  للحد  متطلبات  أية  هناك 
أفريقيا أو سوازيلند، ولكن الرصيد املشترط لفتح هذا احلساب في الكاميرون 
الناجت  إجمالي  من  الفرد  نصيب  من  أكبر  هو  ما  أي  أمريكي  دوالر   700 يبلغ 
الصغيرة  املؤسسات  بخدمة  القائمة  البنوك  تتعرض  ال  ورمبا  احمللي.36 
أو  التنظيمية  العوائق  عن  الناجت  للردع  النامية  البلدان  معظم  في  واملتوسطة 
البلدان  في  والسياسية  القانونية  املؤسسات  ولكن  القانونية،  األطر  ضعف 
اجلدارة  الستحقاق  األدنى  املستوى  إلى  بعد  تصل  لم  رمبا  فقرا  األشد 
املصرفية  العمليات  نطاق  من  أيضا  د  حتُ العوامل  هذه  ولعل  واملوثوقية.37 
الدخل.  املتوسطة  البلدان  بعض  في  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة 
كال  أن  إلى  تشير  وصربيا  كولومبيا  من  كل  في  البنوك  من  العظمى  فالغالبية 
من ”اإلجراءات التنظيمية“ و”البيئة القانونية والتعاقدية“ متثل عقبات كبيرة 
الصغيرة  املؤسسات  بإقراض  اخلاصة  أنشطتها  أمام  كبرى)  عوائق  (أو 

واملتوسطة.38 

معينة،  عقبة  بوجود  والعمل  التشغيل  بيئة  في  الرابع  التحدي  تعريف  يتم  ال 
بل بغياب عامل حتفيزي مهم للعمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة 
ال  وحيثما  االئتمانية.  للمعلومات  األساسية  البنية  توافر  وعدم  واملتوسطة، 
املعلومات  تكون  أن  ميكن  عليها،  االعتماد  ميكن  مالية  وبيانات  قوائم  توجد 
تتيحها  التي  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  احملتملني  باملقترضني  اخلاصة 
غاية  في  معلومات  الضمانات  وسجالت  االئتماني  والتصنيف  االستعالم  أجهزة 
املؤسسات  وجتد  القروض.  على  املوافقة  على  البنوك  قدرة  حيث  من  األهمية 
التي  البلدان  في  قروض  على  احلصول  في  كبيرة  صعوبات  واملتوسطة  الصغيرة 
ال تتوافر فيها مثل هذه املعلومات. ويوضح الشكل 19 هذه العالقة االرتباطية 
باستخدام بيانات مستمدة من عينة تضم 5 آالف مؤسسة صغيرة ومتوسطة 

في 51 بلدا. 

املساندة احلكومية لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

قامت  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  قطاع  أهمية  إدراك  منطلق  من 
احلكومات باتخاذ تدابير متنوعة ملساعدة حصول هذه املؤسسات على التمويل 
التنظيمية  القانونية/  احلواجز  إصالح   (1) بني  التدابير  هذه  وتتراوح  الالزم. 
الصغيرة  املؤسسات  متويل  سوق  وتطوير  لتنمية  إجراءات  وضع   (2) القائمة، 
إلعطاء  مباشرة  بصورة  السوق  في  التدخل   (3) شاملة،  بصورة  واملتوسطة 
تأثير  ويتفاوت  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  إلقراض  حتفيزية  قوة  أو  دَفْعة 
الصغيرة  باملؤسسات  اخلاص  املصرفي  العمل  بيئة  على  السياسات  هذه 
تبدو  التدابير  بعض  أن  من  الرغم  وعلى  القطري.39  السياق  حسب  واملتوسطة 
فعالية  لتحقيق  موحد  إطار  يوجد  ال  أنه  إال  غيرها،  من  وفائدة  نفعا  أكثر 
الصغيرة  باملؤسسات  املعني  املصرفي  العمل  لقطاع  احلكومية  املساندة 

واملتوسطة.

ميكن أن تتضمن اإلصالحات التي تساند حصول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
تلك  مثل  القائمة  والتنظيمية  القانونية  العقبات  وخفض  رصد  التمويل  على 
املوصوفة أعاله. وقد ينطوي ذلك في أحد البلدان على تبسيط شروط ومتطلبات 
القطاع  رحاب  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  انخراط  عمليات  أو  احملاسبة 
املتطلبات  تخفيض  آخر  بلد  في  ذلك  يعني  أن  وميكن  الرسمي.  النظامي 
مثال  طريق  عن  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  بحوافظ  اخلاصة  الرأسمالية 
الكبيرة  القروض  بشأن  املصممة  الدولية  التنظيمية  القواعد  من  االستثناءات 

املزمعة. 40

الصغيرة  املؤسسات  حصول  لدعم  إجراءات  باتخاذ  أيضا  احلكومات  تقوم  قد 
واملتوسطة على التمويل عن طريق توفير السلع واخلدمات العامة املوجهة لألسواق 
مفيدا  ذلك  يكون  أن  وميكن  األسواق.  إخفاقات  حاالت  وفي  النضج  املكتملة  غير 
وخاصة في البلدان التي يصعب فيها احلصول على معلومات شفافة. وعلى جانب 
الطلب، تستطيع احلكومات توفير التدريب للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة على 
إعداد البيانات املالية الالزمة. وفي جانب العرض، ميكن أن تعمل احلكومات على بناء 
في  مبا  الوطني،  املستوى  على  االئتمانية  للمعلومات  األساسية  البنية  تدعيم  أو 
ويرى  الضمانات.  وسجالت  االئتماني  والتصنيف  لالستعالم  أجهزة  إنشاء  ذلك 
اخلبراء أن إنشاء هذا النوع من البنية األساسية ميثل دورا مهما وممكنا ألية حكومة. 
ويتم تأييد هذا الرأي بالشواهد الدالة على األثر اإليجابي للسجالت االئتمانية على 

احلصول على التمويل.41

السوق  في  املباشر  احلكومي  التدخل  بشأن  وضوحا  أقل  واألسانيد  املبررات  أن  إال 
املصرفية، ولكن من الواضح أن معظم احلكومات تتدخل في هذه السوق بصورة 
من الصور.42 وميكن أن تتضمن هذه التدخالت اإلقراض املباشر من قبل املؤسسات 
رأس  بتقدمي  احلكومة  تقوم  حيث  املوجهة،  االئتمان  وبرامج  للحكومة  اململوكة 
أن  وميكن  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  بإقراض  خاصة  ألغراض  للبنوك  املال 
التطور  قصور  من  تعاني  التي  األسواق  من  توجهاتها  التدخالت  هذه  تستلهم 
واملتوسطة.  الصغيرة  باملؤسسات  السابق  في  البنوك  تهتم  لم  حيث  والتنمية 
محقق  كقطاع  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تستهدف  البنوك  أن  ومبا 
السوق  تشويه  مخاطر  على  تنطوي  قد  احلكومية  التدخالت  هذه  فإن  للربحية، 
وخلق نتائج وتداعيات غير مقصودة.43 والواقع أن ضمانات القروض، حيث تشارك 
للمؤسسات  املقدمة  للقروض  االئتمانية  ااطر  من  جزء  حتمل  في  احلكومات 
الدراسات  ولكن  كبير،  حد  إلى  شائعا  تدخال  أصبحت  قد  واملتوسطة،  الصغيرة 
هذه  فعالية  بشأن  املتباينة  النتائج  بعض  إلى  أشارت  البرامج  بهذه  املعنية 

التدخالت.44 

املزايا  بشأن  السياسات  صعيد  على  النظر  وجهات  اختالف  من  الرغم  على 
يبدو  فيما  تؤدي  نفسها  البنوك  فإن  احلكومي،  للتدخل  النسبية  واالستحقاقات 
ااطر.  إدارة  حتسني  إلى  املؤدية  السياسات  وخاصة  السياسات،  هذه  من  الكثير 
في  املشمولة  النامية  البلدان  بنوك  من  املائة  في   70 أشار  املثال،  سبيل  فعلى 
في  االئتماني  والتصنيف  لالستعالم  أجهزة  وجود  أن  إلى  العالم  حول  استقصاء 
بلدانها أدى إلى تسهيل إقراض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.45 ويوضح ذلك أوال 
املصرفي  العمل  أمام  املاثلة  احلواجز  بعض  من  للحد  تدابير  تتخذ  احلكومات  أن 
لهذه  وتقديرها  البنوك  استجابة  وثانيا  واملتوسطة،  الصغيرة  باملؤسسات  املعني 
تستطيع  وبينما  نوعه،  من  فريدا  يعتبر  قطري  سياق  كل  فإن  ذلك،  ومع  التدابير. 
من  تدخل  كل  تقييم  يجب  أنه  إال  ترحيب،  ومحل  مفيدة  تدخالت  إجراء  احلكومات 

هذه التدخالت على أساس كل حالة على حدة. 

 



هنالك الكثير من اجلوانب احلافلة بالتحديات فيما يتعلق بالعمل املصرفي املعني باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة. 

فيه.  تنشأ  الذي  السياق  في  التحديات  هذه  حتليل  املفيد  من  التحديات،  هذه  من  حتدٍ  كل  معاجلة  كيفية  ولفهم 

وتقدم ”سلسلة القيم“ املصرفية أو سلسلة األنشطة إطارا لهذا التحليل التفصيلي. وكما يتضح في الشكل 

واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  سوق  بخدمة  اخلاصة  التحديات  مناقشة  تسهيل  إلى  القيم  سلسلة  تؤدي   ،20

عبر النشاط املصرفي. وبالنسبة لكل مرحلة من مراحل سلسلة القيم، يتم وصف التحديات وكذلك املمارسات 

ااطر،  إدارة  وتعتبر  الرئيسية.  البنوك  تتخذها  التي  واالمتياز  التفوق  نحو  للخطوات  وأمثلة  الفعالة  املصرفية 

الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  القيم  سلسلة  في  مشتركا  كوناً  مُ االئتمانية،  ااطر  إدارة  وخاصة 

واملتوسطة. 

السوق  لفهم  احليوية  األهمية   (1) في  القيم  لسلسلة  اخلمس  املراحل  من  املستقاة  البارزة  املالحظات  تتمثل 

واملتوسطة،  الصغيرة  للمؤسسات  الفريدة  االحتياجات  معاجلة  على  للقدرة  كأساس  الفهم  هذا  واستخدام 

القروض  حتققه  مما  أكبر  إيرادات  حتقيق  إلى  تؤدي  قد  ألنها  اإلقراضية  غير  املنتجات  جتاهل  عدم  وجوب   (2)

محتمل  كمصدر  للبنك  الراهنة  للحافظة  احلاسمة  األهمية   (3) واملتوسطة،  الصغيرة  للمؤسسات  املقدمة 

أن  ميكن  العمالء  قيمة  حسب  العالقات  إدارة  مستوى  أن  أي  اخلدمة،  مناهج  جتزئة  جديدة، (4)  وأنشطة  ألعمال 

تكنولوجيا  أنظمة   (5) التشغيل،  تكلفة  وشواغل  العمالء  خدمة  بني  التوازن  حتقيق  على  البنوك  يساعد 

هذه  استخدام  فائدة  تعظيم  كيفية  معرفة  تعني  املعلومات  إدارة  كفاءة  ولكن  أدوات؛  مجرد  هي  املعلومات 

األدوات.

لوضع إطار ملناقشة كيفية معاجلة البنوك لتحديات خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، قمنا باعتماد اإلطار املعياري 
القيم  لسلسلة  اخلمس  واملراحل  مشتركة.  واحدة  ومهمة  منفصلة  مراحل   5 من  يتكون  الذي  املصرفية  القيم  لسلسلة 
إدارة   (5) العمالء،  خدمة   (4) العمالء،  وفرز  اكتساب   (3) واخلدمات،  املنتجات  تطوير   (2) السوق،  فهم   (1) هي  املصرفية 
إلدارة  واحليوية  املستمرة  املهمة  وهو  القيم  سلسلة  مراحل  من  مرحلة  لكل  مشترك  عنصر  وهناك  واملعرفة.  املعلومات 
الصغيرة  املؤسسات  بقطاع  متعلقة  واعتبارات  إجراءات  توجد  القيم،  سلسلة  مراحل  من  مرحلة  كل  ففي  ااطر. 
واملتوسطة بصفة خاصة. ويقدم الشكل 20 عرضا موجزا لألنشطة الرئيسية في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيم 
الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  القيم  ”سلسلة  أي  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  خدمة  سياق  في 

واملتوسطة“.

في  املتتالية  املراحل  من  مرحلة  كل  امتداد  على  ااطر  بإدارة  اخلاصة  االعتبارات  على  الضوء  بتسليط   1-3 القسم  يبدأ 
سلسلة القيم، مع التركيز بصفة خاصة على إدارة ااطر االئتمانية. وبعد ذلك، يتناول بالتفصيل كل قسم من األقسام 
البنوك،  تواجهها  التي  التحديات  قسم  كل  ويناقش  القيم.  سلسلة  مراحل  من  مرحلة   (6-3 إلى   2-3 (األقسام  اخلمسة 
التفوق  حتقيق  نحو  السائرة  الرئيسية  للبنوك  أمثلة  تقدمي  مع  املرحلة،  لهذه  البنوك  تعرّض  كيفية  وصف  عن  فضال 
الرابع  الفصل  يقدم  املناقشة،  لهذه  واستكماال  واملتوسطة.  الصغيرة  باملؤسسات  املعني  املصرفي  العمل  في  واالمتياز 
اخلاصة  املصرفية  القيم  سلسلة  امتداد  على  البنوك  وخبرات  جتارب  من  املستقاة  الدروس  بشأن  التفاصيل  من  مزيدا 
الصغيرة  املؤسسات  سوق  في  اإلستراتيجية  املشاركة  من  البنوك  متكن  وكيفية  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات 

واملتوسطة.

التحديات واملناهج على امتداد سلسلة قيم 
العمل املصرفي
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إدارة ااطر 

تعتبر إدارة ااطر على الدوام إحدى الوظائف املهمة للبنك، ولكنها تصبح فائقة 
املعني  املصرفي  العمل  مثل  نسبيا  حديثة  صناعة  في  خاصة  بصفة  األهمية 
باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة نظرا لتوافر قدر قليل من املعلومات عن كيفية 
فهي  نوعها؛  من  فريدة  نفسها  ااطر  تعتبر  وال  القطاع.  هذا  مخاطر  تخفيف 
وااطر  السوق،  ومخاطر  االئتمانية،  ااطر  املصرفية  األنشطة  كافة  في  تتضمن 
اإلستراتيجية والتشغيلية. ولكن التعقيدات تزداد في إدارة هذه ااطر في سياق 
العمالء األصغر حجما، املتسمني بارتفاع تواتر املعامالت وقيمتها األكثر انخفاضا. 
وميكن إعطاء األولوية لفئتني رئيسيتني للمخاطر هما: ااطر االئتمانية ومخاطر 

التكلفة املفرطة خلدمة العمالء.

عدم  أو  السداد  تأخر  بسبب  واألصول  اإليرادات  ضياع  مخاطر  هي  االئتمانية  ااطر 
سداد القروض أو املنتجات االئتمانية األخرى. وهي متثل أحد الشواغل الكبيرة في 
بخالف  ألنها،  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  العمليات 
من  التحقق  ميكن  مالية  معلومات  تقدمي  على  غالبا  قادرة  غير  األكبر،  الشركات 
القروض  معظم  ضمان  يتم  وتناسقها،  املعلومات  متاثل  لعدم  ونتيجة  صحتها. 
البنكية املقدمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، أو بعبارة أخرى اشتراط تقدمي 
ضمانات. ومبا أن هذه املؤسسات تفتقر في أغلب األحيان إلى الضمانات املطلوبة، 
فإن ذلك يؤدي إلى تضاؤل حجم السوق. وتشير بنوك األسواق الصاعدة إلى أن أكثر 
قروض  عن  عبارة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  قروض  من  املائة  في   80 من 
مضمونة.46 ونتيجة لذلك، فإن البنوك القادرة على إيجاد طرق أخرى إلدارة ااطر 
االئتمانية بدون اشتراط تقدمي ضمانات هي البنوك التي ميكنها التمتع مبيزة نسبية 

في خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. 

التشغيل  منوذج  بشأن  البنك  يقني  عدم  من  احملددة  التكاليف  جتاوز  مخاطر  تأتي 
األفضل خلدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. فحيثما تتسم املؤسسات املتعاملة 
بانخفاض احلجم وارتفاع قيمة املعامالت، تتطلب املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

املؤسسات  فإن  الطريقة،  وبهذه  انخفاضا.  أكثر  بقيم  املعامالت  من  املزيد  غالبا 
الصغيرة واملتوسطة تشبه عمالء التجزئة الفرديني القائمني أيضا مبعامالت بأحجام 
أكثر ارتفاعا. ومع ذلك، قد تنطوي معامالت املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على 
تفاعل العمالء بدرجة أعلى كثيرا من التجزئة املصرفية ألن احتياجات هذه املؤسسات 
توقعات  إدارة  للخدمة  املفرطة  التكلفة  مخاطر  إدارة  وتعني  وتنوعا.  شموال  أكثر 

ارتفاع تكاليف املعامالت املتكبدة في قاعدة اإليرادات األكثر انخفاضا. 

شاملة  مجموعة  خالل  من  ااطر  هذه  من  كل  إلدارة  طرقا  الرئيسية  البنوك  جتد 
سلسلة  مراحل  من  مرحلة  كل  في  تنفيذها  يتم  التي  ااطر  إدارة  ممارسات  من 
 21 الشكل  ويوضح  واملتوسطة.  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  القيم 
اخلطوط العريضة لهذه املمارسات. كما تظهر هذه املمارسات وغيرها من ممارسات 
إدارة  وترتبط  أدناه.  الواردة  القيم  لسلسلة  اخلمسة  األقسام  في  ااطر  تخفيف 
وثيقا  ارتباطا  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  خلدمة  املفرطة  التكلفة  مخاطر 
سلسلة  مراحل  من  مرحلة  كل  في  والفعالية  بالكفاءة  متسمة  مناهج  باختيار 
القيم، وتتم مناقشة ذلك في األقسام التالية. أما اجلزء املتبقي من هذا القسم 

فيقدم مزيدا من التفاصيل اخلاصة بإدارة ااطر االئتمانية. 

إدارة ااطر االئتمانية

املصرفي  العمل  مناقشات  في  وبارزة  فريدة  بأهمية  االئتمانية  ااطر  إدارة  حظيت 
أمام  املاثلة  الرئيسية  احلواجز  أحد  ألن  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  املعني 
املتصورة  أو  الفعلية  ااطر  في  يتمثل  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  خدمة 
بشأن اإلعسار والتخلف عن السداد. وترتبط ااطر االئتمانية فقط باإلقراض الذي 
الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  العمليات  من  فرعية  مجموعة  يشكل 
في  بذاته  قائما  نا  مكوّ ليست  االئتمانية  ااطر  إدارة  فإن  ثم  ومن  واملتوسطة، 
ذلك  مع  تستحق  ولكنها  املؤسسات.  بهذه  اخلاصة  املصرفية  القيم  سلسلة 
أن  ميكن  والفعالية  بالكفاءة  املتسمة  االئتمانية  ااطر  إدارة  ألن  خاصا  اهتماما 
تكون بوابة النجاح في خدمة األسواق اجلديدة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

الشكل 20: األنشطة الرئيسية في كل مرحلة من املراحل اخلمس لسلسلة القيم املصرفية اخلاصة باملؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة

 • تعريف قطاع 
املؤسسات 

الصغيرة 
واملتوسطة 

 • بحث احتياجات 
وأفضليات 
املؤسسات 

الصغيرة 
واملتوسطة

 • تقسيم السوق إلى 
شرائح فرعية 

 • تصميم وضم اإلقراض 
املنتجات غير اإلقراضية 

معا 

 • ضمان ربحية املنتجات 
واألدوات املعروضة

 • تطوير تكنولوجيات 
خاصة بإقراض 

املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة 

 • تقدمي منتجات وخدمات 
السوق إلى العمالء 

 • بناء حافظة متنامية 
ومتنوعة

 • التمييز بني العمالء من 
حيث معامالتهم احملققة 

وغير احملققة للربح

 • تلبية احتياجات 
العمالء احلاليني 

 • استنباط أعمال 
جديدة من خالل 

البيع املتبادل لألدوات 
واملنتجات املالية

متابعة القروض  • 

 • االستعانة بفرق 
عمل منظمة 
لتسيير تدفق 

اخلدمة من املراحل 
األولية حتى املرحلة 

النهائية

 • وضع النماذج وإدارة ااطر 
باستخدام بيانات احلافظة 

 • استخدام بيانات العمالء 
احلاليني في تعديل 

وتكييف مناهج اخلدمة

 • التحليل واالستجابة 
لبيانات الربحية على 

مستوى الشرائح 
واملنتجات والعمالء
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في املرحلة األولى لسلسلة القيم املصرفية، وهي فهم سوق املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة، ميكن أن تستخدم البنوك التقييمات األولية في التقدير الكمي اطر 
السوق املستهدفة، ثم أخذها بعني االعتبار عند وضع مناذج األسعار املستقبلية. 
املؤسسات  سوق  في  النجاح  عوامل  حتديد  على  البنوك  تعمل  أن  أيضا  وميكن 
للتنبؤ  مُدخالت  العوامل  تلك  أن  باعتبار  للخدمة  املتلقية  واملتوسطة  الصغيرة 
بااطر. فعلى سبيل املثال، إذا كانت املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املستهدفة 
ترتبط  قد  القروض  سداد  على  قدرتها  فإن  الدولية،  التجارة  على  االعتماد  شديدة 
كبيانات  العملة  أسعار  تقلبات  مراقبة  ميكن  ولهذا  احمللية.  العملة  صرف  بقيمة 
للتنبؤ بااطر اخلاصة بهذه املؤسسات. وأخيرا، في سياق جمع وحتليل معلومات 
عن السوق، ميكن أن تقوم البنوك بتقسيم قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

إلى شرائح طبقا لصورة ااطر، وتعديل نهجها وفقا للشرائح اتلفة.

في املرحلة الثانية لسلسلة القيم الصرفية، وهي تطوير املنتجات واخلدمات، ميكن 
أن يقوم البنك بإدارة ااطر عن طريق بناء مناذج لربحية منتجات معينة. وتساعد 
الصغيرة  املؤسسات  حلافظة  احملتملة  األرباح  قياس  في  البنك  النماذج  هذه 
واملتوسطة وحتديد عروض املنتجات املطلوبة وهيكل األسعار من أجل حتقيق تلك 
تسعير  إمكانية  االئتماني،  التصنيف  قدرات  بفعالية  مقترنا  ذلك،  ويتيح  األرباح. 
املنتجات املستند إلى حتليل ااطر. كما يلقي منوذج الربحية الضوء أيضا على دور 
املنتجات غير اإلقراضية. ويتمثل أحد التصورات الكبيرة اخلاطئة بني املقرضني في 
عدد  زيادة  طريق  عن  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  عمالء  قاعدة  بناء  وجوب 
وقيمة منتجات األصول. وبدال من ذلك، فإن زيادة مبيعات املنتجات غير اإلقراضية 
إيرادات  من  مئوية  كنسبة  ااطر  وتخفيض  األرباح  تعزيز  إلى  تؤدي  أن  ميكن 

العمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة. 

الشكل 21: املناهج الشائعة إلدارة ااطر
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•  التقدير الكمي 
للمخاطر في السوق 

من خالل االستفادة من 
األبحاث القائمة 

والبيانات البنكية األخرى 
حيثما أمكن.

•  تقسيم السوق إلى 
شرائح فرعية حسب 
صورة ااطر واألهداف 
طبقا ملدى رغبة البنك 

في حتمل ااطر

•  تعزيز قدرات التنبؤ عن 
طريق جمع املعلومات 

عن عوامل جناح 
املؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة احمللية 

•  وضع مناذج تسعير 
القروض التي تضاهي 
صورة مخاطر العمالء 

•  تضمني أشكال 
مبتكرة للضمانات 
مثل احلسابات املدينة

•  حتديد أولويات دور 
املنتجات غير 

اإلقراضية عند إقامة 
عالقات العمالء وتوفير 

البيانات التنبؤية

•  إقراض العمالء احلاليني 
أوال، والتعلم واالستفادة 

من معلومات احلافظة

•  استخدام الطرق 
الداخلية املعنية 

بالتصنيف واجلدارة من 
أجل تقييم القروض/ 

العمالء

•  استخدام بيانات 
خارجية شفافة مثل 

تقارير أجهزة االستعالم 
والتصنيف االئتماني 

•  فصل املبيعات عن 
املوافقة االئتمانية 

لتحقيق املزيد من 
الضمانات األكثر صرامة 

•  تكليف موظفني 
برصد العالمات 

الدالة في مرحلة 
مبكرة على إعسار 

املؤسسات 
الصغيرة 

واملتوسطة 
واملشاركة بصورة 

مباشرة مع 
املؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة املعنية 
من أجل تقليل 

اخلسائر

•  تقدمي خدمات 
استشارية ملساعدة 

املؤسسات 
الصغيرة 

واملتوسطة في إدارة 
التدفقات النقدية

•  إنشاء مجموعات عمل 
مركزية ملتابعة بيانات 
القروض ملراعاة ااطر 
ورصد إشارات التحذير 
املبكرة ودمج البيانات 
في سياسات االئتمان 

احملسنة

•  استخدام بيانات 
احلافظة في إعداد 

النماذج مبا يتالءم مع 
التصنيف االئتماني 

اإلحصائي 
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•  حتقيق استنارة 
التسعير ونهج 

التشغيل عن طريق 
فهم مستوى وطبيعة 

الطلب الذي لم تتم 
تلبيته بشأن املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة، مبا 

في ذلك أفضليات 
اخلدمة

•  تقسيم السوق إلى 
شرائح من أجل حتديد 

وتقييد آثار القوى احملركة 
للتكلفة املرتبطة 

باخلصائص والسمات 
املميزة للمؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة

•  استخدام منتجات 
متقدمة لكن موحدة 

لتقليل تكاليف 
املعامالت

•  زيادة القيمة العامة 
لكل عميل من 

املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة املتعاملة 

عن طريق تقدمي وجتميع 
طائفة عريضة 

ومتنوعة من املنتجات 
واخلدمات

•  تركيز نشاط اكتساب 
العمالء على عمالء 

”قريبني من“ احلافظة 
الراهنة

•  فصل تنمية األعمال 
عن إدارة العالقات من 

أجل حتقيق الكفاءة

•  استخدام عمليات 
الفرز اآللي التلقائي 

لتقليل تكاليف 
التغطية

•  تخصيص عمليات 
وموظفني لشريحة 

املؤسسات 
الصغيرة 

واملتوسطة من أجل 
تبسيط العمليات

 •  
استخدام قنوات 

مباشرة مثل الفروع 
ومراكز االتصال لتقليل 

تكلفة إدارة العالقات

•  ضبط مستوى 
اخلدمة الشخصية 

مبا يتناسب مع حجم 
أو قيمة املؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة 

•  تعزيز قدرات حتليل 
الربحية الستخالص 

التفاصيل اخلاصة 
باإليرادات والتكاليف 

اخلاصة بالوحدات 
الرئيسية (الفرع، املُنْتج، 

والعميل)

•  التعلم واالستفادة 
التطبيقية من ابتكارات 

توفير التكاليف التي 
تكتشفها الفروع
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في هذه املرحلة اخلاصة بتطوير املنتجات واخلدمات، ميكن أن تقوم البنوك أيضا 
فإقراض  بالضمانات.  اخلاصة  املبتكرة  املناهج  خالل  من  االئتمانية  ااطر  بإدارة 
التدفقات  إلى  املستند  اإلقراض  دائما  يعني  ال  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
تشجيعي  كحافز  الضمانات  تقدمي  إلى  احلاالت  أغلب  في  احلاجة  ومتس  النقدية. 
على السداد وكتعويض في حالة اإلعسار. وعلى أية حال، فإن املناهج املبتكرة 
إدارة  من  البنوك  متكن  قد  املدينة،  احلسابات  قبول  مثل  بالضمانات،  اخلاصة 
عدد  من  د  حتُ التي  املسبقة  األساسية  الشروط  فرض  وتفادي  االئتمانية  ااطر 

احملتملني. العمالء 

على أية حال، فإنه في حالة توافر أو عدم توافر الضمانات الرهنية، متس احلاجة 
الثالثة  املرحلة  خالل  االئتمانية  ااطر  إدارة  أجل  من  الفعالة  التغطية  إلى 
الصغيرة  املؤسسات  من  العمالء  وفرز  اكتساب  وهي  القيم،  لسلسلة 
املقترضني  اطر  شامل  حتليل  أداء  على  الفعالة  التغطية  وتنطوي  واملتوسطة. 
النقدية،  التدفقات  وحتقيق  لألعمال،  احملركة  القوى  فهم  عن  فضال  احملتملني، 
التغطية  تصبح  ال  حتى  جميعا  تبسيطها  ميكن  أمور  وهي  اإلعسار،  واحتماالت 
باهظة التكلفة. وتكون املناهج املستهدفة شرائح كبيرة في السوق فعالة في 
أغلب احلاالت بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، وميكن توفير الوقت عن طريق دمج 
القرارات  اتخاذ  عمليات  مراقبة  ضوابط  مع  بالعمالء  الالمركزي  االتصال 
تلقائية  آلية  أداة  باستخدام  ذلك  حتسني  غالبا  ويتم  املركزية.  االئتمانية 
االئتمانية  واجلدارة  للتصنيف  الداخلية  األدوات  بناء  وميكن  االئتماني.  للتصنيف 
الوقت  وفي  الفرز.  عمليات  وكفاءة  دقة  زيادة  وميكن  البنك،  بيانات  واقع  من 
نفسه، ونظرا للشواغل املتعلقة بعدم متاثل املعلومات وتناسقها، فإن التغطية 
االئتمانية يجب أن تكون قادرة على استخدام املصادر غير الرسمية للمعلومات 

أيضا والتحقق منها.

الصغيرة  املؤسسات  خدمة  وهي  القيم،  لسلسلة  الرابعة  املرحلة  في 
معاجلة  في  االئتمانية  ااطر  إلدارة  حيوي  جانب  يتمثل  املتعاملة،  واملتوسطة 
مبعاجلة  املبادرة  أن  والواقع  معدومة.  قروض  إلى  حتولها  قبل  املتعثرة  القروض 
القروض املتعثرة تصنع الفرق غالبا بني حافظة األصول املربحة وحافظة األصول 
للمتأخرات  السريعة  االستجابة  على  القدرة  ذلك  ويتضمن  للخسارة.  احملققة 
من أجل احلفاظ على عالقات جتارية جيدة مع العميل ألطول فترة ممكنة، وللحد 
ااطر  إلدارة  األخير  الدفاعي  اخلط  وفي  تفاديها.  ميكن  ال  التي  اخلسائر  من 
االئتمانية على مستوى القروض الفردية (الشكل 22)، تعتمد إدارة القروض غير 
إلشارات  املبكر  بالرصد  املعنية  البنك  في  املعلومات  أنظمة  على  العاملة 
احملصلة  على  قوي  تأثير  املعدومة  الديون  إدارة  ولكفاءة  التحذير.  وعالمات 
النهائية ألنشطة البنك، أن شطب أحد القروض ميكن عادة أن يدمر قيمة كبيرة 

األساسي  العامل  ويتمثل  اجليدة.  القروض  من  الكثير  قبل  من  املتحققة  كتلك 
ليس  االسترداد  عمليات  إلى  النظر  في  االئتمانية  ااطر  إدارة  من  النوع  لهذا 
التفاعلية  االستباقية  العالقات  ميدان  في  كوظيفة  بل  قانونية  أعباء  بوصفها 

العمالء. مع 

ل أنشطة البنك في املرحلة اخلامسة لسلسلة القيم، وهي إدارة املعلومات  تدخُ
الوظائف  إحدى  وتتمثل  األخرى.  املراحل  في  االئتمانية  ااطر  إدارة  في  واملعرفة، 
تشمل  وهي  احلافظة،  ومتابعة  رصد  عملية  في  اخلامسة  املرحلة  في  املهمة 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  قروض  حافظة  عن  امعة  املعلومات  استخدام 
اتخاذ  في  والشروع  العاملة  غير  القروض  على  الدالة  املبكر  اإلنذار  عالمات  لرصد 
في  أخرى  ألجزاء  بالنسبة  احلال  هو  ومثلما  التفاعلية.  التصحيحية  اإلجراءات 
لزيادة  آلي  نظام  عبر  احلافظة  متابعة  تلقائيا  ميكن  فإنه  التغطية،  عملية 
املعلومات  إدارة  بشأن  االئتمانية  بااطر  مرتبطة  أخرى  وظيفة  وتتمثل  الكفاءة. 
املركزية  العمليات  وتنقيح  تطوير  أجل  من  احلافظة  بيانات  حتليل  في  واملعرفة 
اجلدارة  وحتديد  للتصنيف  الداخلية  األدوات  أن  كما  االئتماني.  التصنيف  ومناذج 
األدوات  وتتسم  ااطر.  تقييم  في  واملوضوعية  االتساق  حتقيق  تضمن  االئتمانية 
معايير  أية  تشمل  ال  (فهي  واملوضوعية  بالتفاصيل  باهتمامها  جيدا  املصممة 
احتماالت  لتقدير  طبقا  معايرتها  وتتم  لإلدارة“)،  النوعية  ”اجلودة  مثل  ذاتية 

اإلعسار.  

بعد استعراض كل مرحلة من املراحل اخلمس لسلسلة القيم في مناقشة إدارة 
أكثر  بصورة  منها  مرحلة  كل  إلى  والنظر  التريث  املفيد  من  االئتمانية،  ااطر 

مقا.  عُ

فهم سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

تتطلب تنمية أية حافظة من حوافظ العمالء أن تكون البنوك مدفوعة باعتبارات 
املؤسسات  وتختلف  العمالء.  وأفضليات  الحتياجات  مستجيبة  أي  الطلب، 
الصغيرة واملتوسطة عن الشركات الكبيرة والعمالء األفراد من حيث احتياجاتها 
أحد  في  الصغيرة  املؤسسة  ألن  ونظرا  خدمتها.  تتطلبه  وما  وأفضلياتها 
التعريف  وضوح  فإن  آخر،  سياق  في  نسبيا  كبيرة  شركة  تكون  رمبا  السياقات 
استقصاء  عملية  في  املثال،  سبيل  فعلى  فعالة.  بصورة  السوق  لفهم  ضروري 
أولي للسوق، وجد أحد البنوك املتطلعة خلدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
بشأن  نفسه  البنك  داخل  االتفاق  من  قليال  قدرا  هناك  أن  الشرقية  أوروبا  في 
وينسحب  متوسطة  أو  صغيرة  كمؤسسة  املؤسسة  لتأهيل  الدقيقة  العوامل 
محاولة  وقبل  املؤسسات.  هذه  احتياجات  وتقدير  فهم  كيفية  على  بالتالي  ذلك 
إلى  البنك  احتاج  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  طلب  تلبية  كيفية  حتديد 
ذلك،  فعل  وبعد  السوق.  تعريف  كيفية  بشأن  اآلراء  في  توافق  وحتقيق  التريث 
املؤسسات  طلب  عن  املعلومات  فجوة  وسد  جهوده  توجيه  من  البنك  متكن 

واملتوسطة. الصغيرة 

واضحة  بصورة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  قطاع  تعريف  حالة  في  حتى 
من  املزيد  يستلزم  قد  السوق  لهذه  املكونة  األعمال  نطاق  فإن  احتياجاته،  ومعرفة 
بشأن  إضافية  حتديات  البنوك  تواجه  لذلك،  ونتيجة  وشرائح.  فئات  إلى  تقسيمه 
حتديد الكيفية (األبعاد املهمة) ومواقع تقسيم (احلدود املنطبقة) سوق املؤسسات 
حجم  على  األبعاد  أمثلة  تشتمل  ورمبا  فرعية.  شرائح  إلى  واملتوسطة  الصغيرة 
الفئوية  احلدود  هي  واحلدود  النمو.  مرحلة  أو  والصناعة،  السنوية،  املبيعات 
أحد  داخل  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  لتقسيم  املستخدمة  التصنيفية 
في  املؤسسة  وتصنيف  لتأهيل  الالزمة  التجاري  النشاط  سنوات  عدد  مثل  األبعاد 

مرحلة النمو ”والنضوج“.

الشكل 22: إدارة القروض غير العاملة متثل اخلط الدفاعي األخير 
واملهم
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فرعية  وشرائح  فئات  إلى  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  قطاع  تقسيم  يعتبر 
نفس  ليست  فهي  املؤسسات  لهذه  املصرفية  الطلبات  الختالف  نظرا  مهما  أمرا 
جيدة  بصورة  تستجيب  ال  أنها  كما  املؤسسات،  هذه  جلميع  بالنسبة  الطلبات 
تشارترد  ستاندرد  بنك  يرى  املثال،  سبيل  فعلى  البنكية.  املمارسات  لنفس 
”ومحفوفة  مربحة  قروض  منتجات  عرض  مقدوره  في  أنه   (Standard Chartered)
بقدر أكبر من ااطر“ على املؤسسات العاملة في السوق منذ فترة زمنية معينة. 
بني  الفاصل  اخلط  رسم  موقع  بشأن  بها  مُسلّم  عامة  قواعد  أية  توجد  ال  أنه  إال 
رسم  يجب  التي  األبعاد  بشأن  حتى  أو  املتعاملة،  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
أقل  النمو  مرحلة  تكون  رمبا  اجلغرافية،  املناطق  بعض  وفي  مبوازاتها.  اخلطوط  هذه 
حتديد  حيث  من  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  الصناعي  القطاع  من  أهمية 
احلسبان،  في  التنظيمية  وقدراتها  املستهدفة  السوق  وبأخذها  القرض.  مخاطر 
األكثر  والسمات  باخلصائص  اخلاصة  واخلبرات  التجارب  من  البنوك  تتعلم  أن  يجب 
شرائح  إلى  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  لتقسيم  بالنسبة  ومغزى  داللة 

فرعية. 

مزايا املُبادر األول: بنك مسقط (Bank Muscat) يستهدف 
سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة احملرومة من اخلدمة 

املصرفية في سلطنة عمان

في عام 2006، جنح بنك مسقط في االستحواذ على حصة تتراوح بني 40 إلى 
45 في املائة من سوق العمل املصرفي التجاري في سلطنة عمان، ولكنه الحظ 
أنه ال يوجد أي بنك يستهدف خدمة قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  بقروض  اخلاصة  الصغيرة  حافظته  أداء  وكان 
السوق  هذه  إسقاط  في  نرغب  ”هل  سؤاال  نفسه  على  البنك  وطرح  ضعيفا. 
وراء  من  األرباح  وجني  جيدا  خدمتها  كيفية  تعلّم  في  نرغب  أو  احلسبان  من 
ذلك؟“ وانطالقا من إدراك الفرصة السانحة ليكون البنك أول بنك يقوم بخدمة 

ل بنك مسقط اخليار األخير.  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في البالد، فضّ

أدرك بنك مسقط حاجته إلى بناء املعرفة عن هذا القطاع، وقام بجمع األبحاث 
التي تناولت هذه السوق، مبا في ذلك دراسة للبنك الدولي حتدد قاعدة العمالء 
املنافسة  واقتصار  ومتوسطة  صغيرة  مؤسسة  ألف  على 20  من 15  احملتملني 
على شركات تأجير املعدات والتأجير املالي. وطلب البنك احلصول على مساعدة 
استشارية واستثمارية من قبل مؤسسة التمويل الدولية، مبا في ذلك املساعدة 
في إجراء استقصاء للسوق وصياغة اإلستراتيجية الالزمة. وأرسل بنك مسقط 
أيضا فريقا ملالحظة عمليات أكبر البنوك القائمة بخدمة املؤسسات الصغيرة 
بإعادة  البنك  قام  والبيانات،  املقومات  هذه  إلى  واستنادا  أوروبا.  في  واملتوسطة 
هيكلة عملياته، وتقسيم أنشطته اإلقراضية إلى إقراض البرامج املعني بتقدمي 
منتجات مركبة إلى الشريحة األصغر حجما للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، 
هيأة  ونشاط متويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الذي يقدم خدمة معدة ومُ
وميضي  واملتوسطة.  الصغيرة  للمؤسسات  حجما  األكبر  للشريحة  خصيصا 
وقدرات  العمالء  عالقات  إدارة  مبستوى  االرتقاء  عملية  تنفيذ  في  حاليا  البنك 
حافظته  معلومات  استخدام  ميكنه  حتى  األطراف  املتعدد  االستثمار  صندوق 

الراهنة في زيادة املبيعات وتطوير مناذجه اخلاصة بالتصنيف االئتماني.

قام بنك مسقط، على مدى سنتني، مبضاعفة القروض املقدمة للمؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة، والودائع، وعدد العمالء

”وجدنا أن أحدا ال يحاول إقراض املؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة في سلطنة عمان، ولذلك 

قُلنا لم ال نكون أول من يفعل ذلك؟“
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الشكل 24: البنوك مستعدة عموما خلدمة املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة كشريحة واحدة

هيكل خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من قبل البنوك

املصدر: بيك وآخرون (2008)، استقصاء حول العالم

*  قد يقوم هيكل واحد مستقل بخدمة املؤسسات الصغيرة فقط، أو املؤسسات املتوسطة، أو 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة معا

الشكل 23: التفاوت الكبير في حدود املبيعات التي تستخدمها 
البنوك لتعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

تعريفات البنوك للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة

املصدر: بيك وآخرون (2008)، استقصاء حول العالم؛ كل نقطة بيانات توضح النسبة 
املئوية للبنوك التي يقع احلد األقصى ملبيعاتها بني الفئة الراهنة والسابقة على احملور 

السيني

املناهج

البلدان  معظم  في  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املعلومات  تكون  رمبا 
النامية معلومات محدودة أو غير جديرة باالعتماد عليها. ومن هنا، تتمثل اخلطوة 
تعريف  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  سوق  فهم  لتطوير  األولى  املهمة 
األكثر  املناهج  بأن  علما  فئات.  إلى  وتصنيفها  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
حجم  استخدمت  قد  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  تعريفات  لوضع  بدائية 
(ونهج  حلجم  ضعيفا  بديال  مؤشرا  يكون  أن  ميكن  ذلك  ولكن  املصرفي،  اإلقراض 
خدمة) أية مؤسسة من تلك املؤسسات. وبدال من ذلك، تستخدم معظم البنوك 
فعلى  املعلنة.  للحدود  كبير  تفاوت  مع  املؤسسات،  مبيعات  أو  ألصول  مقياسا 
انخفاض  إلى  الصغيرة  للمؤسسات  البنوك  بعض  تعريف  يستند  املثال،  سبيل 
حجم املبيعات السنوية ألي منها عن 100 ألف دوالر، بينما تستخدم بنوك أخرى 

حدودا تصل إلى 20 مليون دوالر (الشكل 23).

بها  يساعد  التي  الدرجة  هي  املستخدمة  احملددة  املعايير  من  أهمية  األكثر  أن  إال 
تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة البنوك على هيكلة نهجها اخلاص بخدمة 
في  مشموال  بنكا   91 من  املائة  في   90  − البنوك  فمعظم  املؤسسات.  هذه 
املؤسسات  سوق  من  األقل  على  جزء  خدمة  إلى  تشير   − العالم  حول  استقصاء 
الصغيرة واملتوسطة بصورة منفصلة عن العمالء اآلخرين (الشكل 24). ومع ذلك، 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  بتقسيم  البنوك  من  نسبيا  قليل  عدد  يقوم 

املتعاملة إلى شرائح فرعية وخدمتها طبقا الحتياجاتها.

تشير البنوك الرئيسية إلى مزايا كبيرة في استخدام مناذج أعمال متعددة للشرائح 
تكون  قد  املثال،  سبيل  فعلى  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  لسوق  اتلفة 

خدمة السوق الوسيطة مماثلة لنهج العمل املصرفي املعني بالشركات الذي يتم 
تعديله وفقا لالحتياجات اخلاصة للمؤسسات املتوسطة. وعلى العكس من ذلك، 
كبيرة  فئات  استهداف  مناهج  غالبا  الصغيرة  املؤسسات  شريحة  خدمة  تتطلب 

من العمالء التي متاثل مناهج التجزئة املصرفية. 

شرائح  إلى  املتعاملة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تقسيم  أن  حقيقة  ولعل 
طبيعة  عن  نسبيا  قليلة  معلومات  بجمع  قامت  البنوك  معظم  بأن  توحي  فرعية 
من  الكثير  وأن  نسبيا  جديدة  الصناعة  هذه  أن  حقيقة  مع  يتسق  وهذا  السوق. 
خلدمة  متماسكة  إستراتيجيات  وضع  في  فقط  األخيرة  اآلونة  في  بدأت  البنوك 
دراسة  في  املشمولة  الرئيسية  البنوك  إن  بل  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات 
للممارسات  املرجعية  املعايير  بعنوان  الصادرة   ،(2007) الدولية  التمويل  مؤسسة 
والتنمية  التعاون  منظمة  في  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية 
مر منوذج األعمال  في امليدان االقتصادي واألسواق الصاعدة، أشارت عموما إلى أن عُ

احلالي املعني باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة يقل عن سنتني.

ميكن  معلومات  على  احلصول  وصعوبة   − املؤسسية  املعرفة  إلى  لالفتقار  نظرا 
االعتماد عليها بشأن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة − فإنه يجب على البنوك 
إلى  البنوك  حتتاج  ورمبا  القطاع.  لهذا  فهمها  تطوير  في  االبتكار  بروح  التحلي 
املباشرة  املالحظة  أو  السوق  مسح  استقصاءات  خالل  من  أولية  بحوث  إجراء 
والتفاعل مع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مواقع عملها. وميكن أن تُنقب 
احلالية.  حوافظها  في  تتوافر  أن  يحتمل  التي  القيمة  البيانات  عن  أيضا  البنوك 
فرديني  عمالء  بالفعل  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  أصحاب  يكون  وقد 
وقد  البنك،  لدى  تاريخي  سجل  ولهم  املصرفية  التجزئة  خدمات  من  مستفيدين 
اخلاصة  العرض  سالسل  في  واقعة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تكون 
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وجدت  البنوك  بعض  أن  والواقع  البنك.  مع  املتعاملة  حجما  األكبر  بالشركات 
إلى  معها  املتعاملة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  قاعدة  تقسيم  في  فائدة 
لهذه  بالتوريد  القائمة  البنك  مع  املتعاملة  الشركات  خالل  من  فرعية  شرائح 

املؤسسات.

خطوات نحو التفوق واالمتياز

إلى  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  العمليات  خبراء  يشير 
أهمية إحداث حتول ثقافي بعيدا عن املمارسات املصرفية التقليدية عند خدمة 
قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ويتطلب النجاح في إجراء هذا التحول 
الفهم السليم لسوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وقد بدأ عدد قليل من 
األطراف  أن  من  الرغم  وعلى  اال.  هذا  في  واالمتياز  التفوق  حتقيق  في  البنوك 
املستفادة  الدروس  فإن  الكبيرة،  البنوك  احلاالت  أغلب  في  هي  واملتفوقة  البارزة 
األحجام  ذات  البنوك  على  للتطبيق  قابلة  البنوك  تلك  وخبرات  جتارب  من 

اتلفة.

الصغيرة  املؤسسات  خدمة  في  والفعالية  للنجاح  احملققة  البنوك  تتسم 
واملتوسطة عادة بتركيزها اإلستراتيجي على هذا القطاع على أعلى املستويات 
البنوك  في  العليا  اإلدارة  رعاية  حالة  وفي  املصرفية.  القرارات  نع  صُ عملية  في 
تتمكن  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  لقطاع  اإلستراتيجية  األهمية  لهذه 
القطاع.  فهم  في  املسبقة  االستثمارات  ملبررات  التوصل  من  عندئذ  البنوك 
من  بشيء  عنه  نبذة  ترد  (الذي  آي  سي  آي  سي  آي  بنك  قرر  املثال،  سبيل  فعلى 
أهمية  ذات  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  أن  التالي)  القسم  في  التفصيل 
البنك  هذا  وحقق  وللبنك.  الهند  اقتصاد  ملستقبل  بالنسبة  محورية 
املؤسسات  بخدمة  املفوضة  املصرفية  للوحدة  اإلستراتيجية  االستقاللية 
الصناعات  لفهم  مكثفة  استثمارات  بتنفيذ  الحقا  وقام  واملتوسطة،  الصغيرة 
وقام  قوي.  بحضور  واملتوسطة  الصغيرة  الهندية  املؤسسات  فيها  حتظى  التي 
أولوية  ذات  صناعة   12 حتديد  أجل  من  صناعة   165 بيانات  وتصنيف  بفرز  البنك 
على الصعيد الوطني. وعمل بنك آي سي آي سي آي (ICICI Bank) على تطوير 
هذه  في  العاملة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  خدمة  في  خبراته  وتعميق 

الصناعات.

التركيز  أدناه)  عنه  نبذة  أيضا  ترد  (الذي   (Wells Fargo) فارجو ويلز  بنك  قرر  عندما 
على خدمة مؤسسات األعمال الصغيرة في الواليات املتحدة، بدأ البنك في التعلم 
بصورة متأنية من حافظته احلالية. وعلى الرغم من أن ذلك رمبا أدى إلى تباطؤ النمو 
املبكر حلافظته املعنية مبشاريع األعمال الصغيرة، فإن األفكار والرؤى التي اكتسبها 
األساس  إرساء  في  ساعد  عمالئه  لقاعدة  املتأني  التحليل  هذا  من  البنك  هذا 
في  الصغيرة  الشريحة  بخدمة  واملعني  البيانات  إلى  املستند  أعماله  لنموذج 
هذا  ويعتبر  املتحدة.  الواليات  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  منظومة 
ملؤسسات  األول  كاملقرض  الصدارة  في  اآلن  فارجو  ويلز  بنك  لكوْن  سببا  النموذج 

األعمال الصغيرة في الواليات املتحدة.

واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  سوق  أولويات  مبراعاة  القائمة  البنوك  تعتبر 
مهتمة أيضا باحلفاظ على فهمها للسوق وتطوراته. وبعد التأكد من أن املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة تعد عامال أساسيا لزيادة اإليرادات البنكية العامة، قام بنك 
في غرب أفريقيا بوضع سياسة تقضي بتقييم هذه السوق في نهاية كل عام من 
إحدى  يعتبر  السوق  تقييم  أن  والواقع  اجلديدة.  الفرص  واستهداف  حتديد  أجل 
السوق.  لهذه  فهمه  لتحسني  البنك  يتخذها  أن  ميكن  التي  الرئيسية  اخلطوات 
املواصفات  ذلك  في  مبا  التقييم،  هذا  إجراء  عملية  بالتفصيل  القسم 4-3  ويصف 

التفصيلية للمعلومات الواجب جتميعها.

خدمة شريحة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي ترأسها 
نساء: أكسس بانك، شركة محدودة عامة، نيجيريا 

العمل  قطاع  في  غالبا  وإهمالها  جتاهلها  يتم  متميزة  رئيسية  سوق  هنالك 

املؤسسات  سوق  وهي  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  املعني  املصرفي 

فاملرأة  األعمال.  مشاريع  صاحبات  النساء  ترأسها  التي  واملتوسطة  الصغيرة 

تقوم في جميع أنحاء العالم بتأسيس وتنمية مشاريع األعمال مبعدل ملحوظ؛ 

وطبقا للتقديرات، متثل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي ترأسها النساء 

ما ال يقل عن 38 في املائة من جميع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املسجلة. 

الصغيرة  املؤسسات  قطاعات  في  وحيويتهن  النساء  نشاط  من  الرغم  وعلى 

واملتوسطة حول العالم وخاصة في األسواق الصاعدة، إال أنه ال يُلتفت كثيرا 

إلى مساهماتهن بسبب محدودية بيانات السوق اخلاصة بهذه الشريحة.

الرئيسي  مقره  كبير  أفريقي  بنك  وهو  بانك،  أكسس  أدرك   ،2005 عام  في 

املنافسني.  عن  نفسه  متييز  منه  يتطلب  الصدارة  في  البقاء  أن  نيجيريا،  في 

ومبساعدة من مؤسسة التمويل الدولية، رأى أكسس بانك أن هناك فرصة في 

املعنية  إستراتيجيته  توسيع  بشأن  األعمال  مشاريع  صاحبات  النساء  سوق 

باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتجزئة املصرفية وتبوأ موقع فريد ومتميز 

عن البنوك األخرى.  

قدمت مؤسسة التمويل الدولية إلى هذا البنك قرضا بلغت قيمته 15 مليون 

لتشمل  االئتمانية  خطوطه  نطاق  توسيع  من  لتمكينه   2006 عام  في  دوالر 

النساء صاحبات مشاريع األعمال في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. 

وباإلضافة إلى ذلك، قدمت مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية بشأن 

خبراء  وتعاون  نيجيريا.  في  النساء“  لدى  املُفضل  ”البنك  إلى  البنك  هذا  حتويل 

املؤسسة مع موظفي البنك في تصميم وتنفيذ إستراتيجية جلذب واستهداف 

الصغيرة  املؤسسات  سوق  في  األعمال  مشاريع  صاحبات  النساء  شريحة 

الشائعة  التحديات  مبعاجلة  الكفيلة  واملنتجات  األدوات  وتصميم  واملتوسطة، 

التي تواجهها املقترضات من النساء.

وفي يونيو/ حزيران 2009، كان أكسس بانك قد فتح أكثر من 1300 حساب جديد 

وصرف قروضا زادت قيمتها عن 33 مليون دوالر لصاحبات مشاريع األعمال، وبلغ 

في  امرأة   650 من  أكثر  تدريب  ومت  دوالر.  ألف   98 املتوسط  في  القرض  حجم 

عززة  مجاالت األعمال واكتساب مهارات اإلدارة. ومتتع البنك بسمعة طيبة ومُ

في السوق، وفاز بالعديد من اجلوائز اعترافا وتقديرا البتكاراته في خدمة سوق 

النساء صاحبات مشاريع األعمال، مبا في ذلك جائزة متيّز املصرفيني األفارقة في 

عام 2007 وجائزة التميّز من التحالف املصرفي العاملي للبنوك األعظم ابتكارا 

عُظمى  استفادة  البنك  هذا  يحقق  البرنامج،  هذا  خالل  ومن   .2008 عام  في 

من هذه السوق الرئيسية املتميزة في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

الديناميكي واملتنامي في نيجيريا. وأدى جناح هذا البرنامج إلى تكرار تطبيقه 

في بلدان أخرى حيث يدير هذا البنك فروعا تابعة له في أفريقيا.

”النجاح في الوصول إلى سوق النساء في نيجيريا 

هو مفتاح حتقيق أهدافنا املعنية بالتجزئة 

املصرفية ومؤسسات األعمال الصغيرة“.
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ينعكس استمرار التزام البنوك الرئيسية بفهم السوق في حقيقة قيامها على 
طبقا  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  املعني  نهجها  جوانب  بفصل  األرجح 
دراسة  في  مشموال  رئيسيا  بنكا   11 بني  ومن  متعددة.  فرعية  لشرائح 
املرجعية  (املعايير   2007 عام  في  الدولية  التمويل  ملؤسسة  استقصائية 
منظمة  في  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  للممارسات 
هذه  معظم  يقوم  الصاعدة)،  واألسواق  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون 
طبقا  شرائح   3 إلى  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  بتقسيم  فعليا  البنوك 
قطاع  أن  فقط  بنوك  ثالثة  وتعتبر  للبنك.  بالنسبة  احملققة  اإليرادات  أو  حلجم 
وقامت   .(25 (الشكل  واحدة  شريحة  ميثل  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
هذه  لتقسيم  مفيدة  أخرى  وسائل  بتطوير  البنوك  من  مختارة  قليلة  مجموعة 
إمكانات  على  منطوية  تعتبر  صناعة  في  العضوية  مثل  شرائح،  إلى  السوق 

وطاقات عالية. 

تطوير املنتجات واخلدمات

اإلقراض  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  البنك،  وخدمات  منتجات  عروض  تتضمن 
واإليداع ومنتجات املعامالت البنكية. ويعتبر اتساع نطاق عرض اخلدمات أمرا مهما 
خالل  من  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  سوق  في  البنك  حصة  على  يؤثر  ألنه 
احلاليني.  للعمالء  املصرفية  العمليات  من  املزيد  تنفيذ  أو  اجلدد  العمالء  استقطاب 
سوق  خدمة  عن  الناجتة  األرباح  على  واخلدمات  املنتجات  تصميم  يؤثر  كما 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وأخيرا، فإن تطوير منتجات وأدوات فعالة ميكن أن 
يؤثر على حجم السوق املستهدفة نفسها من خالل متكني البنوك من الوصول إلى 
عمالء كانوا بخالف ذلك غير مهتمني أو غير قادرين على استيفاء شروط ومتطلبات 

اخلدمة. 

املوجهة  واخلدمات  املنتجات  أحد  استحداث  بشأن  رئيسية  حتديات  ثالثة  توجد 
خصيصا للعمالء في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ويتمثل التحدي األول 

بإقناع  كفيلة  بطريقة  معا  جتميعها  يتم  التي  املنتجات  من  مجموعة  وضع  في 
الكثير  مع  عمليات  إجراء  ميكنها  التي  املتعاملة،  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسة 
واحدة.  مصرفية  مؤسسة  إلى  أعمالها  جميع  بإسناد  املصرفية،  املؤسسات  من 
احتياجات  وتلبية  احلافظة“  ”نصيب  لزيادة  احملققة  والبرامج  املنتجات  شأن  فمن 
نطاق واسع من العمالء أن تساعد البنوك في إنشاء حافظة للعمالء ذوي القيمة 

املرتفعة والوالء امللموس. 

وإدراك  اخلدمية،  للمنتجات  العامة  الربحية  ضمان  في  الثاني  التحدي  يتمثل 
صعوبة جمع بيانات خاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة على مستوى املُنتج. 
ويزداد هذا التحدي تعقيدا في ضوء حقيقة االحتماالت اهولة التي حتيط بالدور 
الذي يلعبه املُنتَج في تأمني باقي األعمال املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة 
اإليرادات  ملالحظة  احملتملة  السهولة  من  الرغم  على  ذلك،  على  وزيادة  واملتوسطة. 
تفصيلي  حتليل  إجراء  الصعب  من  أنه  إال  املعينة،  املُنتجات  أحد  من  املتحصلة 

لتكاليف تقدميه. 

حافظة  عن  املتاحة  املعلومات  تعكس  ال  عندما  التقييم  هذا  صعوبة  تزداد 
سبيل  فعلى  املطروح.  املُنتَج  من  فقط  جزءا  إال  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
املثال، وجد بنك قائم بخدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الشرق األوسط 
أنه من الصعب تقييم ربحية العمليات اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
ربحية  تتبع  أمكن  بينما  القروض،  منتجات  عن  فقط  مركزية  بيانات  لتوافر  نظرا 
املنتجات غير اإلقراضية على مستوى الفروع وكانت في أغلب األحيان غير مفصلة 
حتليليا فيما يتعلق باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ويشرح بنك آخر أنه مت قيد 
”ما يصل إلى 44 في املائة من الدخل املتحقق من عمالء األعمال الصغيرة اجلديدة 
لصالح وحدات أعمال أخرى في بنكنا“.47 ووجدت استقصاءات البنوك في األرجنتني 
إدارة  من  الناشئة  اإليرادات  حصة  مسار  تتبع  ال  البنوك  نصف  ”نحو  أن  وشيلي 
للمؤسسات  املقدمة  واخلدمات  األخرى،  واملعامالت  واالئتمان  الودائع/احلسابات 

الصغيرة واملتوسطة مقابل رسوم“.48 

يتمثل التحدي الثالث بشأن تطوير طرح أحد املنتجات واخلدمات في حتقيق التوازن 
الصحيح بني زيادة طرح املنتج جلذب قطاع عريض وأوسع نطاقا في السوق وإدراك 
على  خاصة  بصفة  ذلك  ويصدق  املُنتج.  طرح  في  البنك  بقدرات  احمليطة  القيود 
التمويل  إتاحة  على  اجلديدة  املنتجات  تصميمات  تنطوي  حيث  اإلقراض  منتجات 
أشكالها  في  ضمانات  تقدمي  مثال،  تستطيع،  ال  ومتوسطة  صغيرة  ملؤسسات 
اجلديدة  الطرق  أو  املضمون  باإلقراض  املعنية  اجلديدة  الطرق  شأن  ومن  التقليدية. 
لتقدمي قروض غير مضمونة أن تُزيد حجم السوق عن طريق االستفادة من الطلب 
إلى  املفتقرة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  بشأن  تلبيته  لم  الذي  الكبير 
أن  إال  املتعاملة.  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  منو  تعزيز  خالل  ومن  الضمانات 
تصميم منتجات جديدة لإلقراض − مبا في ذلك هياكل تسعيرها والتعاقد عليها 
هذه  طرح  ومخاطر  لتكلفة  وحريصا  متأنيا  تقييما  يعكس  أن  يجب   − ومتابعتها 

املنتجات.

املناهج

في  التي  واخلدمات  املنتجات  نطاق  بفهم  وطرحه  فعال  نتَج  مُ تطوير  يبدأ  رمبا 
مقدور البنك تقدميها إلى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وعلى الرغم من أن 
الصغيرة  باملؤسسات  اخلاص  املصرفي  العمل  في  محوريا  نشاطا  اإلقراض 
نطاق  تتجاوز  املؤسسات  هذه  الحتياجات  البنوك  تلبية  طرق  فإن  واملتوسطة، 
التي  البنكية  واخلدمات  املنتجات  بعض   26 الشكل  ويوضح  اإلقراض. 
تستخدمها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وعلى الرغم من أن هذه البيانات 
حد  إلى  مالئمة  ملنتجات  عاما  عرضا  تقدم  أنها  إال  الالتينية،  بأمريكا  خاصة 
كبير تلف مناطق العالم. ويوضح الشكل أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
على  يعتمد  منها  الكثير  وأن  آخر،  شيء  أي  من  أكثر  اجلاري  احلساب  تستخدم 

الشكل 25: انعكاس فهم البنوك الرئيسية للسوق في النهج 
املعني بتقسيمها إلى فئات وشرائح

مناهج التقسيم إلى شرائح املُتبعة من قبل البنوك اخلاضعة للمقارنة املعيارية

املصدر: مؤسسة التمويل الدولية (2007)، املعايير املرجعية للممارسات املصرفية 
اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في منظمة التعاون والتنمية في امليدان 

االقتصادي واألسواق الصاعدة
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يأتي  أن  ميكن  نفسه  التمويل  وأن  األخرى،  واملعامالت  الدفع  خدمات  في  البنوك 
في عدة أشكال باإلضافة إلى القروض املعتادة. وتتسق قائمة هذه املنتجات مع 
أنحاء  جميع  في  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  البنوك  تقدمه  أن  ميكن  ما 
املمكنة  الطرح  عروض  كاملة  بصورة  تستوفي  ال  القائمة  كانت  وإن  العالم، 
أصبحت  التي  االستشارية  اخلدمات  مثل  منتجات  فئات  تضمني  عدم  بسبب 
شائعة بشكل متزايد، أو متويل أسهم رأس املال الذي تصاعد في اآلونة األخيرة 

فقط.

غالبا  حتظى  ال  ألنها  عليها  الضوء  تسليط  واملعامالت  اإليداع  منتجات  تستحق 
الصغيرة  املؤسسات  عنه  تعبّر  الذي  الطلب  من  الرغم  على  باالهتمام، 
تقدمها  التي  الودائع  منتجات  إعداد  تقليديا  يتم  لم  أنه  والواقع  واملتوسطة. 
جرى  ولكن  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  احتياجات  مع  يتناسب  مبا  البنوك 
ألجل.  الودائع  وحسابات  اجلارية  احلسابات  من  معيارية  كمجموعة  تقدميها 
تقليديا  إليها  نظرت  البنوك  ألن  باملثل،  محدودة  املعامالت  منتجات  وكانت 
التطورات  أن  إال  جاذبية.  أقل  وبالتالي  منخفض  هامش  ذات  كمنتجات 
وإدارة  اإللكترونية  واملقاصة  االنترنت  عبر  البنكية  العمليات  مثل  التكنولوجية، 
الوثائق واملستندات إلكترونيا، أدت إلى زيادة جاذبية منتجات املعامالت املصرفية 
بالنسبة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، مع تقليل التكاليف التي تتكبدها 
قيّمة  البنكية  املعامالت  منتجات  وتعتبر  املتوسط.  املدى  على  عموما  البنوك 
متلك  ال  التي  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  منظور  من  خاصة  بصفة  وثمينة 
إدارة  على  داخلية  قدرات  من  املتعاملة  الكبيرة  الشركات  لدى  ما  األرجح  على 
املعامالت  من  ذلك  وغير  املدينة  والذمم  والضرائب  املوردين  ومدفوعات  األجور 

الهامة. 

وجدت البنوك أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تكون على األرجح من العمالء 
املوالني عندما تشعر بفهم اتساع نطاق احتياجاتها وتلبيتها.50 ولذلك، تتوقف 
زيادة نصيب احلافظة ووالء العمالء في الكثير من احلاالت على زيادة عدد املنتجات 
املتعاملة.  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  عميل  كل  قبل  من  املستخدمة 
فعاليتها  ملدى  رئيسي  كمقياس  اإلحصائية  هذه  البنوك  تتابع  أن  وميكن 
 (Wells Fargo) فارجو  ويلز  بنك  قام  املثال،  سبيل  فعلى  العامة.  وكفاءتها 
بتوجيه 8 منتجات لكل عميل من عمالء كل شريحة من شرائح عمالئه. وعلى 
الرغم من أن جزءا كبيرا من زيادة نصيب احلافظة ينطوي على دمج البيع املتبادل 
في  نناقشه  ما  (وهو  العمالء  وخدمة  اكتساب  إستراتيجية  في  للمنتجات 
األقسام التالية)، فإن تطوير املنتجات املطروحة يلعب دورا مهما أيضا. ولتحقيق 
واحلفاظ  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  األعمال  تعظيم  فعالية 
املالئمة  املنتجات  من  واسعة  سلسلة  بتطوير   (1) البنوك  تقوم  عليها، 
لالحتياجات اتلفة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، (2) وتعلّم كيفية جتميع 

املنتجات واخلدمات معا. 

وجدت دراسة مؤسسة التمويل الدولية (2007) املعنية باملعايير املرجعية للبنوك 
وخاصة  للمنتجات  محدود  بتقدمي  أصال  بدأت  البنوك  هذه  من  كثيرا  أن  الرئيسية 

إلى مؤسسات األعمال الصغيرة، ولكنها قامت بتوسيع نطاقها بعد زيادة فهمها 

بشأن  خطط  إلى  البنوك  هذه  أشارت  لذلك،  وباإلضافة   .(27 (الشكل  للسوق 
الصغيرة  املؤسسات  الحتياجات  استجابة  جديدة  منتجات  إضافة  مواصلة 

املتوسط  في  البنوك  هذه  عروض  زادت  الدراسة،  تلك  إجراء  وقت  وفي  واملتوسطة. 
للمؤسسات  و37  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  واألدوات  املنتجات  من   18 إلى 

املتوسطة. 

من شأن املنتجات والبرامج احملققة لزيادة ”نصيب 

احلافظة“ وتلبية احتياجات نطاق واسع من العمالء 

أن تساعد البنوك في إنشاء حافظة للعمالء ذوي 

القيمة املرتفعة والوالء امللموس.

الشكل 26: ال متثل منتجات اإلقراض سوى جزء فقط من الطرق التي ميكن 
أن تستخدمها البنوك لتلبية احتياجات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

املنتجات واخلدمات املالية التي تستخدمها املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة في أمريكا الالتينية

املصدر: استقصاءات ألنظمة التقارير املالية الواردة في دراسة دي ال توري وآخرين (2009أ) 
بعنوان مشاركة البنوك في خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛ ودراسة حتليلية من 

49(Dalberg) قبل شركة دالبيرغ
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هذه  في  املشمولة  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بنوك  أشارت 
لكل  بالودائع  خاصة  منتجات  وثالث  ائتمانية  أدوات  ثالث  نحو  تقدمي  إلى  الدراسة 
األسواق  وفي   − معها  املتعاملة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  عميل 
خالل  ومن  النوعني.51  هذين  من  لكل  أداتني  تقدمي  من  الرقم  هذا  يقترب  الصاعدة، 
مقدورها  في  أن  البنوك  بعض  وجدت  حزمة،  أو  مجموعة  شكل  في  املنتجات  بيع 
بيع  تغطية  أجل  من  قصوى  أولوية  ذات  حاجة  يلبي  الذي  املنتجات  أحد  استخدام 
قبل  من  اإليداع  عمليات  على  للحصول  القرض  استخدام  مثل  آخر،  نتج  مُ
مع  أيضا  يتفق  امعة  املنتجات  نظام  أن  كما  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات 
الرغبة الشائعة املعلنة من قبل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الختصار الوقت 

املستغرق في إجناز العمليات البنكية.

على الرغم من أن نظام املنتجات امعة ميكن أن يزيد احلصة من السوق، فإن تأثيره 
على الربحية مرهون بالتكلفة واإليرادات املرتبطة بكل منتج من املنتجات. وهناك 
قيود تواجه الكثير من البنوك بسبب نقص البيانات، ولكن البنوك الرئيسية تعمل 
املقدمة  املنتجات  جميع  ربحية  لتقييم  حتتاجها  التي  املعلومات  وحتليل  تتبع  على 
إيرادات  أن  إلى  مثال،  البنوك،  هذه  وتشير  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  إلى 
العمليات  من  املتحقق  الدخل  إجمالي  من  جزء  سوى  متثل  ال  االئتمانية  املنتجات 
ونظرا   52.(28 (الشكل  معها  املتعاملة  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة 
في  القروض  تكلفة  من  أقل  بتكاليف  واملعامالت  الودائع  منتجات  تقدمي  إلمكانية 
إلى  القيمة  منخفض  قرض  تقدمي  جدارة  أسباب  يفسر  ذلك  فإن  األحيان،  أغلب 

مؤسسة صغيرة ومتوسطة إذا كان مرتبطا بأدوات أخرى أكثر ربحية.

زيادة  من  البنك  بها  يتمكن  التي  الطرق  إحدى  النوع  لهذا  املتبادل  التدعيم  ميثل 
وزيادة  معها  التعامل  ميكن  التي  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  سوق  حجم 
إقراض املؤسسات التي رمبا كانت في السابق غير مستوفية لشروط احلصول على 

قرض. وتوجد طريقة أخرى لقيام البنوك بفتح السوق عن طريق دمج تكنولوجيات 
مشكلة  تعالج  التي  التكنولوجيات  وخاصة  قروضها  تقدمي  في  اجلديدة  اإلقراض 

الضمانات.

املطلوبة  الضمانات  أنواع  إلى  العادة  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  افتقرت 
لهذه  االئتمانية  اجلدارة  عن  كافية  بيانات  تتوافر  ال  عندما  القروض  لتأمني 
تتسم  حيثما  النامي  العالم  في  خاصة  بصفة  صحيحا  ذلك  وكان  املؤسسات. 
سبيل  فعلى  ـــ  الشديد  باالرتفاع  الضمانات  وشروط  بالضعف  امللكية  حقوق 
دد البنوك في السلفادور عادة نسبة الضمان إلى القرض بـ 140 في املائة  املثال، حتُ
أو أكثر.53 وحتى في حالة توافر الضمان، فإن استخدامه قد يفرض قيودا محدودة 
سوق  تقليص  إلى  النهاية  في  يؤدي  مما  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  منو  على 

اإلقراض.

غير  سبل  باستخدام  لإلقراض  جديدة  طرقا  البنوك  وجدت  ذلك،  على  للتغلب 
تقليدية موجهة نحو النمو لضمان القروض. وعلى أبسط مستوى، ميكن أن يعني 
تأجير  مثل  املؤسسة،  ع  توسّ أو  باالستثمار  مباشرة  مرتبط  ضمان  استخدام  ذلك 
املدينة  احلسابات  مبوجبه  تصبح  الذي  األصول  إلى  املستند  اإلقراض  أو  املعدات، 
أشكال  من  شكال  يعد  الذي  ــ  التخصيم  وهي  تقدما  أكثر  أداة  وتوجد  ضمانات. 
املدينة  احلسابات  بشراء  فعليا  املالية  املؤسسة  تقوم  حيث  التجاري  االئتمان 
بني  التخصيم  ويجمع  اخلدمة.  وتكاليف  الفائدة  يتضمن  بخصم  للمؤسسة 
إدارة  حتسني  من  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  ن  ميكّ مما  املعاملة  وأداة  االئتمان 
لألسواق  مالئم  ولعله  خارجي.  مصدر  إلى  املالية  الوظائف  وإسناد  النقدي  التدفق 
عقود  جعل  إلى  القانونية  البيئات  ضعف  يؤدي  حيث  خاصة  بصفة  الصاعدة 
اإلقراض الفعلية أقل أمانا.54 ويقدم اجلدول 3 تفاصيل خاصة بهذه التكنولوجيات 
إطار  وصف  في  الباحثني  قبل  من  احملددة  األخرى  البنكي  اإلقراض  وتكنولوجيات 

الشكل 27: قيام البنوك الرئيسية بزيادة عروض منتجاتها املقدمة 
إلى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

العدد املتوسط للمنتجات املقدمة إلى املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة حسب نوع املُنتَج

املصدر: مؤسسة التمويل الدولية (2007)، املعايير املرجعية للممارسات املصرفية 
اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في منظمة التعاون والتنمية في امليدان 

االقتصادي واألسواق الصاعدة

الشكل 28: االئتمان ميثل حصة األقلية في إيرادات البنوك 
الرئيسية القائمة بخدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

تصنيف اإليرادات حسب نوع املُنتَج

املصدر: مؤسسة التمويل الدولية (2007)، حسبما هو وارد في دراسة دي ال توري وآخرين 
(2009أ) الصادرة بعنوان مشاركة البنوك في خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛ ال 

يصل مجموع النسب املئوية إلى 100 بسبب نقص اإلجابات
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إقراض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الذي يتجاوز نطاق مناذج اإلقراض املستند 
إلى العالقات. 

املمكن  السوق  حجم  تُزيد  أن  جديدة  إقراض  تكنولوجيا  مقدور  في  كان  وإن  حتى 
هذه التكنولوجيا.  وتكاليف استخدام  تقييم مخاطر  يجب  أنه  إال  إليها،  الوصول 
فعلى سبيل املثال، يعتبر التخصيم حال فعاال فقط إذا كانت املؤسسات الصغيرة 
نفسه  البنك  لدى  كان  وإذا  األرجح،  على  فواتيرها  ستدفع  املتعاملة  واملتوسطة 
القدرات التخصصية الالزمة إلجراء عمليات التحصيل بكفاءة. وباملثل، فإن تكلفة 
متابعة األصول املستخدمة في اإلقراض املستند إلى األصول قد جتعل ذلك اإلقراض 

غير مربح في حالة العمالء األصغر حجما. 

الفعالة  املنتجات  تصميم  يتضمن  البنوك،  من  للكثير  وبالنسبة  الطريقة،  بهذه 
طلب  توازن  حتقيق  البنوك  على  يجب  إذ  املالئم.  القياسي  والتنميط  التوحيد 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مع املنتجات ”املناسبة“ من حيث تكلفة تقدميها. 
فالبنوك، مثال، تلمس في كثير من األحيان فعالية تكاليف تزويد املؤسسات، طبقا 
إلى  والقياسية  املركبة  القروض  منتجات  من  ثابتة  مبجموعة  سلفا،  محدد  حلجم 
البنوك  بعض  تقوم  سوف  املقدمة،  القروض  أنواع  تقييد  إلى  وباإلضافة  كبير.  حد 

القرض،  ملبلغ  األقصى  واحلد  االستحقاق،  أجل  مثل   − اإلقراض  شروط  بتوحيد 
والعموالت.  والرسوم،  واألتعاب  الفائدة،  أسعار  عن  فضال   − املطلوب  والضمان 
تقوم  أن  ميكن  القروض،  هذه  منتجات  تقدمي  في  املستغرق  الوقت  تقليص  ولزيادة 
حصول  على  املوافقة  مبوجبها  يتم  التي  للمعايير  مرجعية  قائمة  بدمج  البنوك 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على هذه القروض.

إلى  املنتجات  من  مجموعة  تقدمي  من  البنوك  ميكن  أن  القياسي  التوحيد  شأن  من 
حسب  متقدمة  تكون  أن  ميكن  منتجات  وهي  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
املؤسسات  لنمو  اتلفة  املراحل  مع  يتالءم  مبا  ومعدة   − األصلي  تصميمها 
تطبيقها.  في  بالكفاءة  تتسم  ولهذا  مرنة،  غير  ولكنها   − واملتوسطة  الصغيرة 
خدمة  عند  القياسي  التوحيد  من  أقل  قدرا  تستخدم  البنوك  أن  من  الرغم  وعلى 

املؤسسات املتوسطة، فإن معظم البنوك تشير إلى أن املرونة ما تزال محدودة.55

اجلدول 3: تكنولوجيات اإلقراض

املعلوماتالتكنولوجيا مصدر  والضمانات   الفرز  العقودسياسات  املتابعةهيكل  آليات 

التصنيف االئتماني 
لألعمال الصغيرة

معلومات كمية مؤكدة 
(نقاط بيانات) عن املؤسسة

استنادا إلى قطاع املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة في منوذج 

إحصائي

عدم طلب أي ضمان، أسعار فائدة 
أعلى 

مالحظة انتظام مدفوعات السداد 
في املواعيد احملددة

اإلقراض املبني على 
التقارير املالية

رَاجعة  على أساس قوة (ومصداقية) النسب تقارير مالية مُ
املالية للمؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة

قد تتفاوت العقود ولكن التدفق 
النقدي في املستقبل هو املصدر 

الرئيسي للسداد 

االستعراض املستمر للبيانات 
والتقارير املالية 

اإلقراض املبني على 
العالقات

معلومات غير رقمية 
عن املؤسسة الصغيرة 

واملتوسطة، ومالكها، يتم 
جمعها مبرور الوقت 

استنادا بالدرجة األولى إلى قرار أو 
توصية من املسؤول عن القروض

مالحظة مستمرة ألداء املؤسسة  هياكل متنوعة 
من جميع أبعاد عالقاتها املصرفية

قيمة الضمان: احلسابات التخصيم 
املدينة

تقوم جهة التخصيم بشراء على أساس نوعية عمالء املؤسسة 
احلسابات املدينة مباشرة، وبذلك 
تستحوذ على االئتمان وعمليات 

التحصيل 

املقرض ميتلك احلسابات املدينة 

اإلقراض املستند إلى 
األصول 

قيمة الضمان: احلسابات 
املدينة أو ازون 

 الطريقة الرئيسية للسداد هي استنادا إلى قيمة الضمان
األصول املرهونة كضمان 

منطوية على بعض املشكالت 
حيث حتديث بيانات قيمة األصول 

بصفة منتظمة 

يشتري املؤجر األصل ويؤجره استنادا إلى قيمة األصول قيمة األصول املؤجرة التأجير املالي
للمقترض الذي قد يقوم بشرائه غالبا 

في نهاية عقد اإليجار

مالحظة انتظام مدفوعات السداد 
في املواعيد احملددة

اإلقراض املبني على 
األصول الثابتة

استنادا إلى القيمة املقدرة لألصل قيمة الضمان: عقار، معدات 
في السوق، ونسب التغطية التي 
تقيس قدرة املؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة على خدمة الديون 

الضمان (األصل) يساوي أكثر من 
100 في املائة من القرض طوال جدول 

السداد؛ والرهن القانوني مينع املقترض 
من بيع األصل

مالحظة انتظام مدفوعات السداد 
في املواعيد احملددة

املصدر: بيرغر وأوديل (2006) ”إطار أكثر اكتماال ملفاهيم متويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة“
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خطوات نحو التفوق واالمتياز

تقوم البنوك املتحركة صوب التفوق واالمتياز باتخاذ مناهج مختلفة بشأن تطوير 
املنتجات واألدوات اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ولكن من الواضح أنها 
النظرة  إلى  خاصة  بصفة  متيل  فهي  وتوجهاته.  املوقف  هذا  نفس  في  تشترك 
الشاملة لدور البنك في تلبية احتياجات املؤسسة الصغيرة واملتوسطة املتعاملة، 
هذا  في  البنوك  تقدمه  أن  ميكن  مما  للغاية  صغير  جزء  إال  هو  ما  اإلقراض  أن  وإدراك 
الصغيرة  املؤسسات  بخدمة  أستراليا  في  القائمة  البنوك  أحد  وجنح  الصدد. 
املعني  منوذجه  في  املوقف  هذا  على  الرسمية  الصبغة  إضفاء  في  واملتوسطة 
الكاملة  القيمة  وقياس  تقييم  مبوجبه  يتم  الذي  للعميل“  الكلية  ”بالقيمة 
واخلدمات.  املنتجات  جميع  شاملةً  متوسطة  أو  صغيرة  مؤسسة  أية  مع  لعالقته 
وباملثل، يشير بنك آي سي آي سي آي (ICICI Bank) في الهند إلى ”القيمة الكاملة 
الصغيرة  املؤسسات  قطاع  على  وخدماته  منتجاته  عرض  مناقشة  عند  للعالقة“ 

واملتوسطة.

احتياجات  تعلّم  في  باالستثمار  الكبيرة  البنوك  تقوم  املنظور،  هذا  بسبب 
بالنسبة  محتملني  أو  حاليني  كعمالء  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
املنتجات  بتحليل  البنك  يقوم  أن  ميكن  املثال،  سبيل  فعلى  البنوك.  لهذه 
يتيحُ  مما  العمالء،  من  مختلفة  لشرائح  بالنسبة  رائجة  تعتبر  التي  الراهنة 
للبنك استهداف عمالء آخرين في الشريحة بتقدمي منتجات مالئمة. ومبجرد 
املتمتعة  البنوك  تستطيع  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  حاجة  معرفة 
البنوك  وتكون  جديدة.  منتجات  تقدمي  وتعجيل  تطوير  والفعالية  بالكفاءة 
حتى  جديدة  وأدوات  منتجات  لتطوير  خاصة  بصفة  مستعدة  املستجيبة 
باملؤسسات  اخلاصة  التقليدية  اخلدمات  عروض  نطاق  خارج  تقع  كانت  وإن 
آي  سي  آي  سي  آي  بنك  دخول  هو  ذلك  مثال  ولعل  واملتوسطة.  الصغيرة 

طلب  متويل  هو  آخر  ومثال  املال.  رأس  أسهم  متويل  مجال  في   (ICICI Bank)
إلى  اآلن  البنوك  بعض  تقدمها  جديدة  متويل  أداة  يعتبر  الذي  الشراء، 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ويعتبر متويل طلب الشراء مماثال للتخصيم 
من حيث أن مصدر السداد للبنك هو عميل املؤسسة الصغيرة واملتوسطة 
الشراء،  طلب  متويل  حالة  في  تقوم،  البنوك  أن  إال  البنك.  مع  املتعاملة 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  لتمكني  الشحن  قبل  مسبق  متويل  بتقدمي 
فإن  متابعته،  وسهولة  للعقد  القصير  لألجل  ونظرا  الطلبات.  إمتام  من 
املؤسسات  وتستطيع  الضمانات.  شروط  من  باإلعفاء  تسمح  البنوك 
قدراتها  تتجاوز  جديدة  طلبات  مع  التعامل  بعدئذ  واملتوسطة  الصغيرة 
املالية الراهنة. وبالنسبة للتجارة الدولية، ميكن أن يكون متويل طلب الشراء 
ن باملقارنة بخطابات االعتماد التي تتطلب غالبا التنسيق  أحد أوجه التحسّ
عملية  الصغيرة  للمؤسسات  توفيرها  يكون  أن  وميكن  خارجية  بنوك  مع 

مكلفة تستغرق وقتا طويال.

واملتميزة  املتفوقة  البنوك  حترص  املنتجات،  أحد  طرح  واختيار  تصميم  عند 
واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  خصيصا  املعدة  املنتجات  أن  ضمان  على 
عندها  يصبح  التي  النقطة  البنوك  هذه  وتدرك  التكاليف  بفعالية  تتسم 
الرئيسية  البنوك  وتقدم  لالستثمار.  مستحق  غير  اخلدمة  تقدمي  عائد 
واضحة  توجيهية  مبادئ  مع  الصغيرة  للمؤسسات  معيارية  قروض  منتجات 
هذه  شأن  ومن  النشاط.  لسنوات  األدنى  احلد  مثل  التأهيل،  شروط  بشأن 
يؤدي  كما  بالقروض،  اخلاصة  اإلجراءات  في  واملال  الوقت  توفر  أن  التوجيهات 
تصميم املنتج إلى ضمان ربحيته عن طريق احلد من التعرض اطر ائتمانية 

مفرطة. 
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املصرفي  ”التمويل  تعريف  بإعادة  الصاعدة  األسواق  في  الرائدة  البنوك  تقوم 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة“ من خالل املشاركة في استثمارات أسهم رأس 
املال وأشباه أسهم رأس املال. وباالستفادة من الرؤى املكتسبة من فهمها لقطاع 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وقدرتها على احلصول على رأس املال، تأمل البنوك 
تصنع  أن  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  خاصة  عمليات  بتنفيذ  القائمة 
بصورة  املتنامي  الشركات  مال  رأس  أسهم  متويل  مجال  في  مربحة  أدوارا  لنفسها 
في  البنوك  هذه  تسهم  سوف  جناحها،  حالة  وفي  الصاعدة.  األسواق  في  سريعة 
واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  املطلوب  األجل  الطويلة  ااطر  مال  رأس  تقدمي 

ذات النمو املرتفع، مما سيكون له آثار إيجابية أيضا على االقتصاد بأكمله.

الصغيرة  املؤسسات  مال  رأس  أسهم  متويل  في  البنوك  مشاركة  اجتاهات 
واملتوسطة 

ويخطط  الصاعدة،  األسواق  في  متنامية  صناعة  املال  رأس  أسهم  متويل  أصبح 
معظم املستثمرين في هذا اال − 78 في املائة منهم طبقا لدراسة استقصائية 
في  اخلاصة  املؤسسات  أسهم  متويل  في  مساهماتهم  لزيادة   −  56  2009 عام  في 
شريحة  أن  الواضح  ومن  القادمة.  اخلمس  السنوات  مدى  على  الصاعدة  األسواق 
ففي  خاصة.  بجاذبية  حتظى  السوق  هذه  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
كينيا، مثال، تشير التقارير إلى أن معظم الصناديق اجلديدة لتمويل أسهم املشاريع 
اخلاصة تركز على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة باتفاقات استثمار تتراوح بني 50 
بني  الديناميكي  احليز  هذا  في  البنوك  مشاركة  وتتراوح  دوالر.57  مليوني  إلى  ألف 
املشاركة السلبية، مثل املستثمرين في صناديق متويل أسهم رأس مال املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة، إلى املشاركة اإليجابية، مثل إنشاء صناديق لتمويل األسهم 
كصندوق بنك آي سي آي سي آي (ICICI Bank) لتمويل األسهم اخلاصة الذي يركز 
بعض  تعمل  الطيف،  هذا  امتداد  وعلى  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  على 
خدمات  أخرى  بنوك  تقدم  بينما  االستثمار،  شركات  في  كمساهمني  البنوك 
استشارية للتوفيق بني عمالئها من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملستثمرين 
وحدها  هي  ليست  الصاعدة  األسواق  في  احمللية  البنوك  بأن  علما  اخلارج.58  في 
املهتمة باالستثمار محليا، بل تقوم شركات كبيرة متعددة اجلنسيات باالستثمار 

أيضا في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في هذه األسواق.59 

شكل رأس املال الالزم لتوسع ومنو املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مجاال متزايدا 
كانت  التي  أفريقيا  في  وخاصة  البنوك،  من  بتسهيالت  املال  رأس  أسهم  لتمويل 
فيها األسواق الرأسمالية املعنية بالتوسع والنمو غير متطورة وتعاني من القصور 
الشديد. وفي غانا في عام 2009، أعلن بنك أفريقي رئيسي أنه سيقوم بتعزيز ما 
واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  عملياته  في  جناح  من  حققه 
مؤسسات  وتوسع  لنمو  الالزم  املال  برأس  معني  له  تابع  فرع  إنشاء  طريق  عن 
بالبرنامج  جزئيا  مدفوعة  أيضا  السوق  هذه  نيجيريا  في  البنوك  ودخلت  األعمال. 
الذي اشترط عليها جتنيب جزء من األرباح الستثمارات أسهم رأس مال املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة. وعملت بعض البنوك من خالل شركات قائمة معنية بإدارة 
االستثمار، ولكن بنوكا أخرى دخلت في شراكة معا من أجل إنشاء شركات جديدة 
لتمويل التوسع والنمو أو فتحت فروعا تابعة لها لالستثمار في متويل أسهم رأس 

املال. وفي حاالت كهذه، تكون البنوك فعليا في طليعة صناعة صاعدة.60

مناذج للشراكة وتخفيف ااطر

جيدة  وآثار  للبنوك  عائد  حتقيق  بشأن  املشجعة  اإلمكانات  من  الرغم  على 
مخاطر  تخفيف  إلى  حاجة  في  البنوك  فإن  واملتوسطة،  الصغيرة  للمؤسسات 
معينة متعلقة باالستثمار في أسهم رأس املال. وبصفة خاصة، (1) قد تُستخدم 

االستثمار في  املال ملساندة القروض املعدومة، (2) يتطلب  استثمارات أسهم رأس 
أسهم رأس املال مجموعة مختلفة من املهارات االستثمارية التي رمبا تفتقر إليها 
البنوك واملسؤولون عن االئتمان فيها.61 وتتضمن ااطر اإلضافية القيود التنظيمية، 
مثل نسب كفاية رأس املال، وقواعد البنك الداخلية اخلاصة باالئتمان التي تشترط 
احلصول على معلومات ائتمانية عن العمالء. وميكن أن تعالج البنوك هذه ااطر من 

خالل العمل في شراكات تستفيد من القوى التكاملية بني البنك وشركائه.

فعلى سبيل املثال، رمبا ال يكون البنك مستعدا بصورة جيدة ملعاجلة بعض جوانب 
الصغيرة  املؤسسات  إلى  فنية  مساعدة  تقدمي  أو  الواجبة  العناية  توخي  عملية 
خدمات  تقدمي  على  قادرا  البنك  يكون  ذلك،  ومع  باالستثمار.  القائمة  واملتوسطة 
لتقدمي  العمالء  وحافظة  احمللية  الفروع  شبكة  واستغالل  األساسية،  البنية 
معلومات موثوقة من الصعب احلصول عليها في األسواق الصاعدة. ورمبا يستطيع 
االستثمار.  فترة  أثناء  املستثمرين  إلى  العامل  املال  رأس  قروض  تقدمي  أيضا  البنك 
وقد ظهر في جميع أنحاء العالم عدد من النماذج التي تأخذ مواطن القوة هذه في 
احلسبان.62 وفي أحد النماذج في أفريقيا، دخل بنك محلي قائم بخدمة املؤسسات 
املال  رأس  أسهم  صناديق  إلدارة  دولية  شركة  مع  شراكة  في  واملتوسطة  الصغيرة 
شكل  في   − والنمو  التوسع  ألنشطة  الالزم  األجل  الطويل  املال  رأس  تقدمي  بغرض 
الصغيرة  املؤسسات  إلى   − وديون  املال  رأس  أسهم  وأشباه  املال  رأس  أسهم 
توخي  عملية  بزمام  الصندوق  بإدارة  القائمة  الشركة  ومتسك  احمللية.  واملتوسطة 
العناية الواجبة وتأمني اخلدمات من قبل مقدمي املساعدات الفنية من أجل تعزيز 
بتحديد  البنك  يقوم  بينما  املستثمرة،  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  قدرات 

الصفقات ومتابعة وحتليل احلافظة (الشكل 29).

مشروع جديد: البنوك ومتويل أسهم رأس مال املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في األسواق الصاعدة

املساعدة 
الفنية

رأس مال 
ااطرة

العناية 
الواجبة

مدير االستثمار الدولي

البنك احمللي

مؤسسات صغيرة 
ومتوسطة

مؤسسات صغيرة 
ومتوسطة

مؤسسات صغيرة 
ومتوسطة

مؤسسات صغيرة 
ومتوسطة

رأس املال 
العامل

حتديد 
الصفقات

م  قدّ الطرف الثالث مُ
املساعدة الفنية

الشكل 29: شراكة رأس مال ااطرة في متويل أسهم رأس مال 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بني بنك وشركة دولية متخصصة 

في إدارة االستثمار

(Dalberg) املصدر: أبحاث ودراسة حتليلية لشركة دالبيرغ
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ثالثة عوامل رئيسية لنجاح بنك آي سي آي سي آي

1.  النهج ”املتجاوز نطاق اإلقراض Beyond-lending“ − يدرك بنك آي سي آي سي آي 
أن احتياجات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تتجاوز نطاق القروض. ومبا أن 59 في 

املائة من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املتعاملة مع البنك هي مؤسسات غير 

مقترضة، فإن إستراتيجية البنك تتضمن اخلدمات املربحة لتلبية االحتياجات 

الكاملة للعمالء من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من خالل حسابات 

الشيكات، واخلدمات البنكية للصفقات واملعامالت، وخدمات إدارة النقد، واخلدمات 

املتعلقة بالتجارة، إلى ما غير ذلك.

2.  فعالية تقسيم العمالء إلى شرائح Effective segmentation − من خالل فعالية 
تقسيم عمالئه إلى شرائح طبقا للصناعة والروابط بأنشطة األعمال، يتمتع بنك 

آي سي آي سي آي (ICICI Bank) بالقدرة على تكييف نهج خدماته وإدارة ااطر.

3.  نهج التقييم الشمولي مبستوى 360 درجة للمخاطر االئتمانية 
degree credit risk evaluation-360 − يستخدم بنك آي سي آي سي آي استقاء 

املعلومات من املراجع التجارية، والبيانات واملعلومات املتعلقة بأنشطة األعمال، والسجل 

التاريخي للصفقات والعمليات وغير ذلك من اآلليات غير التقليدية للمساعدة في 

التعويض عن عدم وجود بيانات وقوائم مالية لدى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

(ICICI Bank) معلومات أساسية عن بنك آي سي آي سي آي

بأصوله التي تبلغ 74 مليار دوالر ، يعتبر بنك آي سي آي سي آي أكبر بنك في القطاع اخلاص 

وثاني أكبر بنك في الهند بشكل عام. وقد تأسس هذا البنك في عام 1955 كمؤسسة مالية 

الواليات  جميع  في  وفروع  مواقع  وله  مومباي  في  الرئيسي  مقره  ويقع  البداية.  في  إمنائية 

التابعة  الشركات  وتتضمن  بلدا.  في 18  فروع  إلى  باإلضافة  والية  عددها 28  البالغ  الهندية 

لبنك آي سي آي سي آي شركات إلدارة األصول وشركات للتأمني. وينقسم البنك نفسه إلى 

واملعامالت  الكبيرة،  للمؤسسات  البنكية  واخلدمات  املصرفية،  التجزئة  تشمل  مجموعات 

الدولية، والتمويل الريفي واألصغر. ويخدم البنك املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من خالل 
مجموعة  في  الوحدة  هذه  وتقع  املؤسسات،  بهذه  اخلاص  املصرفي  بالعمل  معنية  وحدة 

هي  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  أن  البنك  ويرى  للبنك.  التابعة  املصرفية  التجزئة 

مؤسسات أعمال يقل إجمالي صافي أصول كل منها عن 10 ماليني دوالر.

حقائق وأرقام عن البنك

1,438الفروع

4,713ماكينات الصراف اآللي

35,000عدد املوظفني

14,000,000عمالء ودائع التجزئة املصرفية

900,000عمالء الودائع من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

46,000عمالء القروض من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

74 مليار دوالرإجمالي األصول

عرض عام للعمل املصرفي املعني باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة

الصغيرة  باملؤسسات  املعني  احليز  في  بنكا   80-70 يعمل  حيث  الهندية،  السوق  في 

حسب  املائة  في   9-4 تبلغ  السوق  من  بحصة  آي  سي  آي  سي  آي  بنك  يحظى  واملتوسطة، 

تصنيف العمالء. وعلى الرغم من إشارة البنك إلى التحديات التقليدية في خدمة املؤسسات 

شهد  أنه  إال  العمالء،  اكتساب  وتكلفة  االئتمانية  ااطر  تقييم  مثل  واملتوسطة،  الصغيرة 

عام  في  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  املعنية  إستراتيجيته  إطالقه  إعادة  من  هائال  منوا 

الصغيرة  املؤسسات  قروض  حافظة  من  كل  زادت  املاضية،  األربع  السنوات  وفي   .2003

واملتوسطة وإيرادات البنك من العمليات العامة اخلاصة بهذه املؤسسات بواقع ثالثة أضعاف 

تقريبا.

النهج ”املتجاوز نطاق اإلقراض“

مع  التعامل  في  تفانيه  إلى  يرجع  جناحه  من  األقل  على  جزءا  أن  آي  سي  آي  سي  آي  بنك  يرى 

مجموعة عمالئه من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ونهجه ”الذي يتجاوز نطاق اإلقراض“ 

في خدمة هذه املؤسسات. فمن خالل طرح منتجات وخدمات خاصة بالعمالء من املؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة تفي بالسلسلة الكاملة الحتياجاتها، استطاع بنك آي سي آي سي آي 

في املائة منها  يحصل 5  من هذه املؤسسات إلى نحو مليون مؤسسة،  زيادة قاعدة عمالئه 

على  ومعتمدة  التكلفة  منخفضة  بديلة  قنوات  ذلك  إجناز  ومت  اإلقراض.  خدمات  على  فقط 

في  املؤسسات  هذه  خدمة  في  البنك  والتطبيقات  القنوات  هذه  وتساعد  التكنولوجيا. 

ووقت  الكفاءة  من  أكبر  بقدر  املعامالت  إلى  احتياجاتها  وتلبية  اليومية  وأعمالها  أنشطتها 

إجناز قصير. وعند إعادة إطالق إستراتيجيته في عام 2003، قام البنك باستقصاء هذا القطاع 

واكتشف على حد قول فيجاي تشاندوك، رئيس العمليات البنكية اخلاصة بهذه املؤسسات، 

ولكنها  التمويل،  نطاق  تتجاوز  خدمات  إلى  متعطشة  واملتوسطة  الصغيرة  ”املؤسسات  أن 

في  آي  سي  آي  سي  آي  بنك  وكان  مشكالتها“.  جميع  حل  في  يساعدونها  ممولني  عن  تبحث 

”ال يقتصر العمل املصرفي املعني باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة على تقدمي قرض فحسب. بل يتعلق بقيمة 

العالقة الكاملة التي ميكنك تقدميها إلى هذه املؤسسات. وهو ميتد فيشمل الفرصة على جانب االلتزامات واخلصوم 

والفرصة على جانب الصفقات واملعامالت“.

ني، بنك آي سي آي سي آي − فيجاي تشاندوك، أحد كبار املديرين العامّ

vii   سعر الصرف املستخدم للروبية الهندية مقابل الدوالر هو 51.4 روبية مقابل الدوالر لألرقام اخلاصة بعام 
2009، و 43.5 روبية مقابل الدوالر لألرقام اخلاصة بعام 2005.
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النقد  إدارة  مثل  منتجات  خالل  من  االحتياجات  هذه  تلبية  في  البدء  له  يتيح  جيد  وضع 

واخلدمات االستشارية. واليوم، يأتي معظم إيرادات البنك من عملياته اخلاصة بهذه املؤسسات 

االرتفاع  في  آخذة  اإلقراض  إيرادات  أن  حني  في  األخرى،  اإلقراضية  غير  واملنتجات  الودائع  من 

على  احلصول  في  فقط  اإليداعات  على  معامالتهم  املقتصرة  العمالء  لبدء  نظرا  السريع 

قروض.

فعالية تقسيم العمالء إلى شرائح

املتعاملة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  البنك  م  يقسّ إستراتيجي،  بشكل  السوق  خلدمة 

معه إلى ثالث مجموعات: (1) املؤسسات املتعاملة ذات الصلة بشركات كبيرة، وهي املؤسسات 

إما  البنك،  مع  حاليا  املتعاملة  الشركات  مجموعة  مع  روابط  لها  التي  واملتوسطة  الصغيرة 

كبائعني أو موزعني للسلع واخلدمات، (2) اموعة العنقودية التي تتكون من جماعات من عمالء 

يتم اختيارهم وحتديدهم مسبقا وينتمون إلى صناعات متثل أسواق الفرص الواعدة في الهند، 

(3) مجموعة عمالء األعمال املصرفية التي تضم الشرائح املتبقية من العمالء. 

املعرفة  وتنمية  ااطر  إدارة  مثل  حتديات  معاجلة  من  البنك  متكني  إلى  التقسيم  هذا  يؤدي 

بشركات  الصالت  ذات  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  متثل  املثال،  سبيل  فعلى  وتطويرها. 

كبيرة عمالء منخفضي ااطر ألن البنك يتمتع بدرجة من املعرفة واإلملام بأوضاع الشركات 

الكبيرة املتعاملة معه وميكنه تقدمي منتجات إقراضية استنادا إلى هذه املعلومات األساسية. 

وباملثل، من بني صناعات ميكن أن يصل عددها إلى 165، اختار البنك 12 صناعة للتركيز عليها 

أهم  فهم  تعميق  نحو  معرفته  تنمية  توجيه  مقدوره  في  فأصبح  الوطني  املستوى  على 

حتسني  كيفية  تعلّم  أجل  من  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  بني  من  الواعدة  اموعات 

تلبية احتياجاتها وتقييم مواطن قوتها.

نهج التقييم الشمولي مبستوى 360 درجة للمخاطر االئتمانية

بالنسبة حلافظته الكلية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، يستخدم بنك آي سي آي 

بطاقات  إعداد  يتم  إذ  االئتمان.  مخاطر  لتقييم  درجة“   360 ”مبستوى  شامل  نهج  آي  سي 

التصنيف االئتماني حسب الصناعة، والروابط والصالت، أو شرائح السوق ثم املوافقة عليها 

واعتمادها من قبل اإلدارة املركزية للمخاطر لتسهيل عملية املوافقة على طلب العميل على 

للجدارة  درجات  إلى  املستند  االئتماني  التصنيف  عملية  بني  البنك  ويجمع  الفروع.  مستوى 

وحتليل عروض قيمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، واللمسة اإلنسانية لزيارات املواقع من 

جانب مدير العالقات واالستفادة من مصادر املعرفة الشخصية، لتطوير عملية املوافقة على 

واألساليب  املعيارية  القياس  وسائل  بني  اجلمع  ويعني  األوجه.  املتعددة  االئتمانية  ااطر 

الصغيرة  للمؤسسات  وخدمات  منتجات  طرح  البنك  مقدور  في  أن  العالقات  على  املعتمدة 

واملتوسطة التي كانت ستضيع في متاهات طرق العمل املعتادة لوال ذلك (مثل اشتراط تقدمي 

راجعة) إلى جانب قدرته في نفس الوقت على احلفاظ على الربحية. دققة ومُ بيانات مالية مُ

الصغيرة  املؤسسات  مال  رأس  أسهم  في  االستثمار  القادمة:  اخلطوات 
واملتوسطة

يدرك بنك آي سي آي سي آي أن استثماراته في فهم قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

إحدى  وتتمثل  التقليدية.  املصرفية  األعمال  نطاق  خارج  مجاالت  في  بالربح  تعود  أن  ميكن 

الصاعدة  الصناعة  في  قائدا  يصبح  أن  إلى  آي  سي  آي  سي  آي  بنك  سعي  في  ذلك  نتائج 

ذلك  ويعني  الهند.  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  مال  رأس  أسهم  في  لالستثمار 

والصناديق  معه  املتعاملة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  بني  الصفقات  تسهيل  مبدئيا 

الديون  من  مزيج  على  غالبا  ينطوي  ما  وهو  اخلاصة،  املؤسسات  أسهم  لتمويل  اخلارجية 

مشروع  خالل  ومن  لذلك،  وباإلضافة  الصناديق.  هذه  قبل  من  األسهم  متويل  واستثمارات 

ااطرة التابع لبنك آي سي آي سي آي، بدأ البنك في تقدمي متويل استثمارات أسهم رأس املال 

وأشباه أسهم رأس املال إلى الشركات التي تشمل مؤسسات متوسطة احلجم موجهة نحو 

لتمويل  الهند  في  صندوق  أول  إجناز  عملية  إمتام  على  حاليا  املشروع  هذا  ويعكف  النمو. 
آي  بنك  أعلن  ذلك،  على  وعالوة   .(Mezzanine Finance ميزانني (متويل  املباشرة  االستثمارات 

سي آي سي آي عن خطط إلنشاء صندوق قوامه 150 مليون دوالر لتمويل أسهم املؤسسات 

شركة  قبل  من  إطالقها  سيتم  التي  الناشئة  الشركات  على  الصندوق  هذا  ويركز  اخلاصة، 

استهداف  مع  آي،  سي  آي  سي  آي  لبنك  تابعة  محدودة  شركة  وهي  االستثمارات،  إدارة 

قطاعات تشمل البنية األساسية والرعاية الصحية والتعليم وقطاع االستهالك والصناعات 

األخرى املدفوعة باعتبارات الشركات. وتزيد هذه املبادرات وضوح التزام البنك ”بقيمة العالقة 

الكاملة“ التي يقدمها إلى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

معظم إيرادات العمليات اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
تأتي من منتجات غير إقراضية

حافظة قروض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تضاعفت في بنك آي 
سي آي سي آي بواقع ثالثة أمثال تقريبا منذ عام 2005

املصدر: بنك آي سي آي سي آي

املصدر: بنك آي سي آي سي آي
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اكتساب وفرز العمالء من املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة

يهدف  أن  ينبغي  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  من  عمالء  قاعدة  بناء  عند 
حافظة  وإنشاء  احلاليني  الفرديني  العمالء  من  أمكن  حيثما  االستفادة  إلى  البنك 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  حجم  حيث  من  ومتنوعة  جديدة  للعمالء 
استحقاق  آجال  دورات  ترتيب  إمكانية  للبنك  التنوع  ويتيحُ  القطاعي.  والتمثيل 
أو  معنية  صناعة  لها  تتعرض  التي  االقتصادية  الصدمات  مخاطر  وإدارة  القروض 
شريحة من شرائح األعمال. وتواجه البنوك حتديني رئيسيني في اكتساب العمالء 
ااطر  إدارة   (2) منتجاتها،  عروض  تسويق  في  التكاليف  فعالية  حتقيق   (1) هما 
اكتمال  عدم  من  الرغم  على  املُربحني  املقترضني  فرز  فعالية  خالل  من  االئتمانية 

املعلومات. 

بالصعوبة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  مع  التواصل  يتسم  أن  ميكن  أوال، 
كيفية  بشأن  األساسية  املعرفة  إلى  املؤسسات  هذه  من  الكثير  الفتقار  نظرا 
املؤسسات  هذه  سعي  احتماالت  تقل  احلالة،  هذه  وفي  البنوك.  من  استفادتها 
على  خاصة  بصفة  ذلك  ق  ويصدُ البنكية.  واخلدمات  املنتجات  استخدام  إلى 

الصغيرة  باملؤسسات  املعني  املصرفي  العمل  فيها  ميثل  التي  النامية  البلدان 
بني  املالية  باألمور  اإلملام  مستوى  انخفاض  عن  ناهيك  جديدة  ظاهرة  واملتوسطة 
تشارترد  ستاندرد  بنك  ويشير  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات 
(Standard Chartered)، الذي يعمل في 30 دولة أغلبها بلدان نامية، إلى جتربته 
أغلب  في  جند  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  سوق  في  ندخل  ”عندما  قائال 
األحيان أننا أول بنك يتعامل معه عمالؤنا“ وقد أشار أخصائيي متويل املؤسسات 
أن  إلى  الدخل  املنخفضة  البلدان  على  عملهم  يركز  الذين  واملتوسطة  الصغيرة 
املؤسسات  هذه  ألن  مصطنعة  بطريقة  ضعيفا  يكون  رمبا  املؤسسات  هذه  طلب 
تفترض  أنها  أو  البنكية  املالية  اخلدمات  من  االستفادة  ميكنها  كيف  تعرف  ال 

كونها غير مؤهلة لالستفادة من تلك اخلدمات.

الصغيرة  املؤسسات  إلى  معلومات  تقدمي  في  املتمثل  التحدي  إلى  باإلضافة  ثانيا، 
واملتوسطة، يجب على البنوك أيضا إيجاد طرق للحصول على املعلومات من هذه 
املؤسسات، مثلما هو احلال بالنسبة لفرز املقترضني. وهناك طريقة واضحة إلدارة 
املؤسسات  ولكن  القروض،  منح  إجراءات  نقطة  عند  تتمثل  االئتمانية  ااطر 
مالية  معلومات  تقدمي  عن  تعجز  عندما  العملية  هذه  د  تُعقّ واملتوسطة  الصغيرة 
موثوقة وميكن االعتماد عليها. ولعل من شأن ذلك أن يثير حتديا خاصا أما البنوك 
على  املعتادة  البنوك  وهي  الصغيرة،  الكيانات  هذه  خلدمة  نزوال  املتجهة  التجارية 
املقترضون  يقدمها  التي  املدققة  املالية  القوائم  أساس  على  العمل  إجناز 
املؤسسيون. وفي سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، تكون هذه البيانات غالبا 
أقل  في  املشكلة  هذه  وتتفاقم  أصال.  متاحة  غير  أو  مكتملة  غير  أو  مدققة  غير 
لتقدمي  االئتماني  والتصنيف  لالستعالم  أجهزة  وجود  عدم  بسبب  منوا  األسواق 

بيانات السجل االئتماني للعميل. 

مناهج التواصل واالنتشار

الصغيرة  باملؤسسات  خاصة  مناهج  بنوك  عدة  اعتمدت  حافظاتها،  لزيادة 
متفرغني  موظفني  بتكليف  وبدأت  العمالء،  باكتساب  يتعلق  فيما  واملتوسطة 
وحده.  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  قطاع  خلدمة  أحيانا)  فروع  (وتخصيص 
تنوه  العمالء احملتملني،  واكتساب  تكلفة التسويق  فعالية  حتقيق  وملعاجلة حتديات 
للمبيعات  عمل  فريق  تخصيص   (2) تفاعلي،  نهج  اتخاذ   (1) أهمية  إلى  البنوك 
إدارة  عن  مستقال  يكون  أن  على  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة 
معهم  والتواصل  العمالء  الكتساب  متعددة  قنوات  استخدام   (3) العالقات، 

وحتقيق االنتشار.

املرجعية  املعايير  بعنوان  الصادرة   (2007) الدولية  التمويل  مؤسسة  دراسة  تشير 
للممارسات املصرفية إلى تطبيق نهج تفاعلي لتحقيق املبيعات، مما يعنى التركيز 
اخلدمة  يطلبون  الذين  للعمالء  االستجابة  مجرد  من  بدال  واالنتشار  التواصل  على 
املتوسطة،  أو  الصغيرة  املؤسسة  مالك  غالبا  هو  القرار  متخذ  أن  ومبا  البنوك.  من 

 ”في بعض احلاالت، رمبا ال تتمثل مشكلة فجوة متويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في نقص املعروض، بل ألن 

جانب الطلب ال ميكنه حتديد احتياجات هذه املؤسسات، التي ال تعتقد في وصولها أو إمكانية حصولها على 

اخلدمات املالية. وهي ال تعرف لغة التخاطب الصحيحة“. 
− أخصائي متويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في األسواق الصاعدة
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فإنه لن يقوم على األرجح باستقطاع أي وقت للبحث عن اخلدمات املصرفية. وفي 
هذه املواقف، وخاصة في األسواق الصاعدة، يعتمد موظفو املبيعات البنكية على 
الزيارات املباشرة ملواقع العمالء من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لتقدمي عروض 
منتجات البنك إلى العمالء احملتملني. ويقول مصدر بأحد البنوك ”نتأكد من خروج 
موظفي مبيعاتنا ووطء أقدامهم على أرض الشارع“.63 وعلى الرغم من أن أنشطة 
التواصل كثيفة العمالة، فإن هذا اجلهد ضروري لتقدمي املعلومات وبناء الثقة مع 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وخاصة املؤسسات التي لم تتعامل من قبل مع 

بنوك جتارية.64

بتبسيط  البنوك  تقوم  الشخصي،  االتصال  عن  بديل  وجود  لعدم  ونظرا 
املبيعات  موظفي  من  مجموعة  تكليف  خالل  من  الكفاءة  لتحقيق  املبيعات 
العالقات  إدارة  عن  ومتميزة  مختلفة  مجموعة  وهي  األعمال،  وتطوير  بتنمية 
في   back office اخللفية  املكاتب  موظفي  عن  اختالفها  عن  (فضال  التقليدية 
البيع  على  العالقات  مديرو  يركز  هذا،  واملزارع“  ”الصياد  منوذج  وفي  البنك). 
خلق  على  األعمال  بتنمية  املعنيون  يعمل  بينما  العمالء،  وخدمة  املتبادل 
يشير  املثال،  سبيل  وعلى  والفعالية.  بالكفاءة  متسمة  بصورة  جديدة  أعمال 
كوسيلة  اجلهد  هذا  إلى   (Standard Chartered) تشارترد  ستاندرد  بنك 
التكاليف.  خفض  وضرورة  الشخصي  االتصال  أهمية  بني  التوازن  لتحقيق 
ملديري  املرتبة  نفس  املصرفية  للممارسات  املرجعية  املعايير  تقرير  ويعطي 
العمالء  الكتساب  قناتني  أهم  بوصفهما  األعمال  بتنمية  والقائمني  العالقات 

(الشكل 30). 

عمله،  في  ومتفانٍ  تفاعلي  مبيعات  فريق  بناء  إلى  باإلضافة  فإنه  ذلك،  ومع 
العمالء.  اكتساب  خاللها  من  يتم  التي  القنوات  بتنويع  أيضا  البنوك  قامت 
األكثر  العالقة  قيمة  ذات  األصغر  للمؤسسات  بالنسبة  خاصة،  وبصفة 
البريد  مثل  اجلماهيري  االتصال  أساليب  البنوك  تستخدم  أن  ميكن  انخفاضا، 
ويلز  بنك  عمل  وقد  جدد.  عمالء  إلى  للوصول  الهاتف  عبر  والتسويق  املباشر 
ليصبح  اخلاصة  بطريقته  النهج  هذا  براعة  حتقيق  على   (Wells Fargo) فارجو 
مؤسسات  إلى  دوالر  ألف   100 عن  منها  كل  يقل  قروض  بتقدمي  قائم  بنك  أكبر 
املعايير  تقرير  أن   30 الشكل  ويوضح  املتحدة.  الواليات  في  الصغيرة  األعمال 
أهمية  أكثر  كوسائل  األدوات  هذه  يصنف  املصرفية  للممارسات  املرجعية 
في  املتوسطة  للشريحة  بالنسبة  منها  الصغيرة  للمؤسسات  بالنسبة 

السوق. 

أخيرا، هناك طريقة أخرى تستخدمها البنوك في بناء التميز واالعتراف واإلدراك، 
اخلدمات  على  احملتمل  الطلب  نطاق  توسيع  على  نفسه  الوقت  في  والعمل 
باخلدمات  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تزويد  في  تتمثل  وهي  املصرفية، 
بتطبيق  القائمة  البنوك  وتتضمن  العمل.  حلقات  وتنظيم  املالية  االستشارية 
مجموعة  البنك  هذا  أنشأ  حيث  أستراليا  في  البنوك  أكبر  من  واحدا  النهج  هذا 
الصغيرة  املؤسسات  تنوير  أجل  من  النقدية  بالتدفقات  اخلاصة  للحلول 
بنك  وأيضا  البنكية؛  املعامالت  منتجات  بشأن  إليها  املشورة  وإسداء  واملتوسطة 
مؤسسة  مع  شراكة  في  دخل  الذي  الهند  في   (ICICI Bank) آي  سي  آي  سي  آي 
بني  من  االنترنت،  عبر  أدوات  مجموعة  لتقدمي  إم  بي  آي  وشركة  الدولية  التمويل 
أن  البنوك  هذه  وترى  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  إلى  أخرى،  موارد 
حيويا  قطاعا  تساند  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  معرفة  في  استثماراتها 
في االقتصاد الوطني وسوقا غاية في األهمية بالنسبة لإلستراتيجيات الطويلة 

األمد لهذه البنوك.

خطوات نحو التفوق في االنتشار

تشير البنوك وخبراء الصناعة إلى أن إحدى أهم الطرق املتسمة بفعالية التكلفة 
واستنادا  احلاليني.65  العمالء  من  االستفادة  في  تتمثل  جدد  عمالء  إلى  الوصول  في 

الشكل 30: تصنيف مديري العالقات ومطورو األعمال كأهم قناتني 
الكتساب العمالء

أهمية قنوات اكتساب العمالء من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة (5 = األعلى)

املصدر: مؤسسة التمويل الدولية (2007)، املعايير املرجعية للممارسات املصرفية في 
منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي واألسواق الصاعدة

الشكل 31: ميكن أن تنطوي جهود التواصل واالنتشار احملققة 
لفعالية التكاليف على البدء بالعمالء احملتملني األقرب إلى البنك
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إلى هذا املبدأ، فإن البنوك السائرة على درب التفوق والتميز وجدت طرقا لهيكلة 
املكلفة)  (وغير  السريعة  املكاسب  لتعظيم  العمالء  باكتساب  املعني  نهجها 
املتحققة من احلافظة الراهنة، حيث ينطلق التركيز من الداخل متوجها إلى خارج 

البنك. 

اكتساب  جهد  يتطلب  اخلدمات،  عن  املبيعات  بفصل  قامت  التي  البنوك  في 
األعمال.  ومطوري  العالقات  مديري  وظائف  بني  اإلستراتيجي  التنسيق  العمالء 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  محتملني  عمالء  حتديد  للبنك  ميكن  فعندما 
وضع  في  العالقات  مديرو  يكون  رمبا  القائمة،  احلافظة  واقع  من  وفعالية  بكفاءة 
الذين  التجزئة  عمالء  ذلك  في  مبا  العمالء،  هؤالء  بني  املتبادل  البيع  لتنفيذ  أفضل 
القدرة،  هذه  ولضمان  أيضا.  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  ميلكون/يديرون 
من  ميكنها  الذي  الواحد  الشباك  بنظام  للعمل  مجهزة  الفروع  تكون  أن  يجب 
مديرو  يتمكن  وقد  البنكية.  واخلدمات  املنتجات  من  الكاملة  السلسلة  تقدمي 
العمالء  من  اإلحاالت  طريق  عن  التجارية  الفرص  أخبار  حتديد  من  أيضا  العالقات 
هذه  متابعة  من  األعمال  وتطوير  بتنمية  املعنيون  يقوم  أن  ميكن  وعندئذ  احلاليني. 
محتملة  ومتوسطة  صغيرة  ملؤسسات  احملددة  ومثيلتها  اإلخبارية  البيانات 
احلاليني  العمالء  مع  العرض  سلسلة  في  وتفاعالتها  اتصاالتها  عبر  ومؤهلة 
غانا  في  بنك  في  املصرفية  األعمال  مطورو  يقوم  املثال،  سبيل  فعلى  للبنك. 
املؤسسات  من  كاملة  مجموعات  استهداف  طريق  عن  احلافظة“  ”نهج  بتطبيق 
متعددة  كبيرة  لشركات  وموزعني  موردين  بوظائف  القائمة  واملتوسطة  الصغيرة 
اجلنسيات في احلافظة املؤسسية للبنك.66 وتؤدي طريقة العمل من داخل البنك 
لالنطالق إلى خارجه (الشكل 31) إلى توليد زخم ميكن أن يقوم بتعزيزه املعنيون 
احملتملني  اجلدد  العمالء  إلى  الوصول  طريق  عن  املصرفية  األعمال  وتطوير  بتنمية 
من  مزيدا   5-3 القسم  ويقدم  البنك.  مع  حالية  اتصاالت  بأية  يقومون  ال  الذين 
املؤسسات  من  العمالء  خدمة  في  العالقات  مديري  بدور  اخلاصة  التفاصيل 

واملتوسطة. الصغيرة 

مناهج الفرز

فائض  وجود  حالة  في  أنه  في  الفعالة  التواصل  إستراتيجية  مزايا  إحدى  تتمثل 
في العمالء احملتملني، ميكن أن تكون البنوك أكثر انتقائية في اختيار وفرز عمالئها. 
إال أن حتديد اجلدارة االئتمانية مازال أمرا صعبا بسبب افتقار املؤسسات الصغيرة 
وتتضمن  عليها.  التعويل  ميكن  موثوقة  مالية  معلومات  تقدمي  إلى  واملتوسطة 
بعض املناهج األكثر شيوعا بشأن فعالية فرز العمالء (1) فصل ضمانات االئتمان 
عن املبيعات والوظائف البنكية األخرى، (2) استخدام أدوات التصنيف االئتماني 
وحتديد اجلدارة االئتمانية، (3) االعتماد على بيانات خارجية شفافة عن املؤسسة 

أو صاحبها.67 

يؤدي فصل تغطية االئتمان عن املبيعات إلى تقليل أو إلغاء دور مدير العالقات 
لذلك،  ونتيجة  في عملية املوافقة على االئتمان.  (أو مسؤول تنمية األعمال) 
في  التشجيعي  احلافز  أو  العالقات  ملدير  الفردية  القدرة  على  البنك  يعتمد  ال 
عن  األحيان  من  كثير  في  ذلك  البنوك  وتفعل  القروض.  طلبات  مقدمي  فرز 
ذلك  من  بدال  ميكنها  ولكن  االئتمان،  لتغطية  مركزية  وحدة  استخدام  طريق 
فرق  تتواجد  أن  على  االئتمان  لتغطية  مركزية  غير  عمل  فرق  لديها  تكون  أن 
متاما  آلية  أدوات  البنوك  تستخدم  أن  ميكن  أو  الفروع،  داخل  هذه  العمل 
للتصنيف االئتماني، ويقوم بإنشاء هذه األدوات فريق عمل مركزي ولكن يتم 

محليا. تنفيذها 

الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  لألسواق  ممثلة  استقصائية  دراسات  في 
إما  البنوك  معظم  أشارت  وصربيا،  وكولومبيا  وشيلي  األرجنتني  في  واملتوسطة 
(الشكل  الرئيسي  املقر  في  مركزيا  تنفيذها  أو  املبيعات  عن  التغطية  فصل  إلى 

الشكل 32: تستخدم معظم البنوك آليات مستقلة لضمان 
االئتمان

هياكل ااطر االئتمانية طبقا لتقارير البنوك

املصدر: دي ال توري وآخرون (2009أ)، مستشهدا باستقصاءات البنك الدولي في 4 بلدان 
وتقرير مؤسسة التمويل الدولية 2007 بعنوان املعايير املرجعية للممارسات املصرفية 

في منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي واألسواق الصاعدة

الشكل 33: توصل عدد من البنوك املشمولة في دراسة املعايير 
املرجعية على طرق فعالة لإلقراض بدون ضمانات رهنية

اإلقراض غير املضمون كنسبة مئوية من حافظة القروض

املصدر: مؤسسة التمويل الدولية (2007)، بعنوان املعايير املرجعية للممارسات 
املصرفية في منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي واألسواق الصاعدة
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 (2007) الدولية  التمويل  مؤسسة  لدراسة  طبقا  الرئيسية،  البنوك  أما   .(32
األرجح  على  أكبر  بدرجة  فتقوم  املصرفية،  للممارسات  املرجعية  املعايير  بعنوان 
بفصل التغطية عن املبيعات، ولكن بعضها يقوم بإجناز ذلك على األقل بطريقة 

غير مركزية.

للمؤسسة“  املالية  ”القوائم  بتصنيف  بعيد  حد  إلى  العالم  حول  البنوك  قامت 
بقطاع  يتعلق  فيما  وخاصة  ذلك،  ومع  بالضمان.68  املتعلق  للقرار  أساس  كأهم 
القوائم  مثل  التقييم،  هذا  إلجراء  التقليدية  الوسيلة  فإن  الصغيرة،  املؤسسات 
على  التعويل  درجة  مبدى  مقيدة  وسيلة  تعتبر  املالية،  النسب  وحتليل  املالية 
بأدوات  املالية  التقارير  بيانات  باستكمال  البنوك  تقوم  ورمبا  املقدمة.  املعلومات 
الضمان  لهيكل  مكمل  نهج  وهو  االئتمانية،  واجلدارة  االئتماني  التصنيف 
مستوى  حسب  القروض  تصنيف  من  األدوات  هذه  تتراوح  أن  وميكن  املستقل. 
الدرجات  بطاقات  نهج  إلى  االئتمان  حملللي  التخصصية  اخلبرة  إلى  استنادا  ااطر 
االئتمانية  والدرجات  التصنيف  من  كل  ويستخدم  إحصائيا.  املُثبتة  التقييمية 
أسلوب  ولكن  العميل،  أو  القرض  لتقييم  املتغيرات  من  مجموعة  عن  بيانات 
الكمية.  القيمة  لتحديد  إحصائيا  منوذجا  صراحة  يستخدم  التقييمية  الدرجات 
في  املأخوذة  اتلفة  بالسمات  املرتبطة  اإلعسار  مخاطر  القيمة  هذه  ومتثل 
غالبا  القطاع  ويستخدم  الشركة.  صاحب  أو  القرض  أو  الشركة  بشأن  احلسبان 
البنوك  ولكن  االئتمان،  على  املوافقة  عملية  في  املستخدمة  املُدخالت  كأحد 
إلى  املستند  التسعير  تتضمن  التي  الطلبات  بشأن  أيضا  تستخدمه  املتقدمة 

حتليل ااطر.

يشير 82 في املائة من البنوك في البلدان املتقدمة و65 في املائة من البنوك في 
في  دورا  تلعب  االئتمانية  للجدارة  احملددة  الدرجات  أن  إلى  النامية  البلدان 
أحد  يتمثل  ورمبا  املُدخالت.69  كأحد  عادة  تُستخدم  وهي  القروض،  على  املوافقات 
البيانات  من  التقييمية  الدرجات  مناذج  إعداد  وجوب  في  الفارق  هذا  أسباب 
في  املستخدمة  اخلارجية  البيانات  نوع  سواء   − البيانات  هذه  وأن  التاريخية، 
النماذج العامة أو البيانات اخلاصة بالبنوك − ذات سجل تاريخي أقصر أمدا في 

األسواق الصاعدة. 

حتى بدون استخدام مناذج حتديد اجلدارة االئتمانية، ميكن أن تعالج البنوك مسألة 
شفافة.  خارجية  بيانات  على  االعتماد  طريق  عن  املعلومات  في  التباين  عدم 
والتصنيف  االستعالم  أجهزة  تقارير  اخلارجية  البيانات  هذه  مصادر  وتتضمن 
االئتماني عن الشركة أو صاحبها، ألن األمور املالية لصاحب الشركة تكون غالبا 
التغطية  ذات  النامية  البلدان  وفي  بالشركة.  اخلاصة  تلك  عن  منفصلة  غير 
قاعدة  بإنشاء  البنوك  تقوم  أن  ميكن  االئتمانية،  املعلومات  ملراكز  الضعيفة 
على  القادرة  للبنوك  وميكن  اخلارجية.  املعلومات  واقع  من  بها  اخلاصة  املعلومات 
مباشرة  تقوم  أن  العملي  بالطابع  أكبر  بدرجة  متسم  نهج  في  االستثمار 
جمع  أو  املالية  البيانات  إعداد  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  مبساعدة 
العمالء  مع  التحدث  أو  الشركات  ملقارّ  املباشرة  الزيارات  خالل  من  املعلومات 

واملوردين.70 

خطوات نحو التفوق في الفرز 

العمالء  عالقات  ألغراض  الفرز  مجال  في  واالمتياز  للتفوق  احملققة  البنوك  تلتزم 
السوق.  من  حصة  لكسب  كوسيلة  املعلومات  في  التباين  على  بالتغلب  املربحة 
وترى هذه البنوك أن إيجاد طرق جديدة للموافقة على القروض يعد عامال أساسيا 
بديلة  متغيرات  فعليا  البنوك  هذه  وتستخدم  النسبية.  ميزتها  لتحقيق 
باالئتمان  املتعلق  غير  السلوك  عن  امعة  البيانات  مثل  الناقصة،  للمعلومات 
إلى  وباإلضافة  وأصحابها.  الشركة  عن  النوعية  املعلومات  أو  العمالء  ملعامالت 
ذلك، حتدد هذه البنوك كيفية دمج ووزن البيانات التي يتم جتميعها بطرق متعددة، 

وقام  واالنكشاف.  التعرض  مخاطر  أو  الشركة  حجم  مثل  عوامل  إلى  استنادا 
بالعمل  لالستعالم والتصنيف االئتماني  أجهزة  نقص وجود  مبعاجلة  البنوك  بعض 
على إنشاء أجهزة جديدة لتقييم اجلدارة االئتمانية أو التفاوض على تكنولوجيات 
الصغيرة  للمؤسسات  االئتمانية  اجلدارة  لتحديد  املوجودة  األجهزة  مع  جديدة 

واملتوسطة.71

في  املعلومات  تباين  على  للتغلب  طرق  على  البنك  عثور  عالمة  تتمثل 
إلى  يحتاج  ال  ألنه  املضمونة  غير  القروض  من  أكبر  نسبة  بتقدمي  قيامه 
من  املضمون  غير  اإلقراض   33 الشكل  ويوضح  الضمان.  شروط  إلى  اللجوء 
 :(2007) الدولية  التمويل  مؤسسة  دراسة  في  املشمولة  البنوك  قبل 
بتخصيص  البنوك  معظم  ويقوم  املصرفية.  للممارسات  املرجعية  املعايير 
جزء في حافظتها لإلقراض غير املضمون وهو أكبر كثيرا من متوسط هذه 
في  املائة  في  و42  النامية  البلدان  في  املائة  في   19 نحو  البالغ  الصناعة 

املتقدمة.72  البلدان 

يعد اإلقراض غير املضمون إجراء مهما ألنه مطلوب بكثافة من قبل املؤسسات 
في  املشمولة  الصاعدة  األسواق  بنوك  أحد  بدأ  وقد  واملتوسطة.  الصغيرة 
دراسة املعايير املرجعية في تنفيذ عمليات بشأن عروض القروض غير املضمونة 
والتصنيف  لالستعالم  كاملة  بصورة  مُطور  جهاز  في  يوجد  ال  بلد  في  متاما 
االئتماني. وفي بضع سنوات فقط، اكتسب هذا البنك حصة مقدارها 33 في 

املائة من السوق.73 
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(Wells Fargo) ثالثة دروس مستفادة من جتربة ويلز فارجو

1.  حتديد أولويات التعلّم املسبق up-front learning − فعن طريق موازنة أهداف 
البنك املعنية باكتساب العمالء مع احلاجة إلى فهم ااطر والطلب في السوق، 

متكن ويلز فارجو من إرساء أساس متني وحتديد الفرص املمتازة.

2.  املضاهاة بني نهج اخلدمات وأنواع العمالء − أدرك ويلز فارجو أن كثيرا من العمالء 
من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة يشتركون في العديد من أوجه التشابه مع 

عمالء التجزئة بدرجة أكبر من تلك اخلاصة بالعمالء املؤسسيني، وقام باالستفادة 

من هذا التماثل.

3.  جتريب مناهج التسويق − في نطاق اكتساب حافظته الكبيرة للعمالء، وجد ويلز 
فارجو أن ”العملية املستدمية لالختبار والقياس والتعلم هي مفتاح التسويق 

الفعال املعني مبؤسسات األعمال الصغيرة“.

معلومات أساسية عن بنك ويلز فارجو

خمسة  أكبر  من  واحدا  فارجو  ويلز  يعتبر  دوالر،  تريليون  قيمتها 1.3  البالغة  أصوله  ظل  في 

س البنك في عام 1852 ومت افتتاح أول ”متجر“ (فرع) له في  بنوك في الواليات املتحدة. وقد أُسِ

اجلزء  في  األمريكي  التوسع  أنشطة  فارجو  ويلز  وخدم  العام.  نفس  في  فرانسيسكو  سان 

الغربي من البالد، وبعد 31 ديسمبر/ كانون األول 2008، تاريخ اندماجه مع واكوفيا، يقوم ويلز 

فارجو اآلن بتشغيل فروع في 39 والية. 

حقائق وأرقام عن البنك (بعد االندماج مع واكوفيا)

11,000الفروع

12,300ماكينات الصراف اآللي

281,000عدد املوظفني

70,000,000العمالء 

2,000,000العمالء من املؤسسات الصغيرة

1300 مليار دوالراألصول

يأتي ثُلثا إيرادات ويلز فارجو (أو 28 مليار دوالر) من مجموعته املصرفية خلدمة اتمعات، 

مليون  إلى 20  إيراداتها  تصل  التي  الصغيرة  واألعمال  التجزئة  عمالء  بخدمة  تقوم  التي 

خدمة  أيضا  ويتم  بكثير.  ذلك  من  أصغر  العمالء  هؤالء  معظم  حجم  كان  وإن  دوالر، 
 10 عن  إيراداتها  تقل  ال  التي  عموما  املندمجة  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  بعض 

والشركات  للمؤسسات  املصرفية  باخلدمة  املعنية  مجموعته  طريق  عن  دوالر،  ماليني 

الكبيرة. 

أبرز مالمح العمل املصرفي املعني باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة

احتل ويلز فارجو بصورة مستمرة املركز األول في تقدمي قروض يقل الواحد منها عن 100 ألف 

املستوى  على  قروضه  إجمالي  وبلغ  املتحدة،  الواليات  في  الصغيرة  املؤسسات  إلى  دوالر 

من  املائة  في  مقدارها 16  حصة  ميثل  ما  أي  عام 2007،  في  دوالر  مليار  من 23  أكثر  الوطني 

السوق. واكتسب البنك هذه الوضعية من خالل برنامج إقراضه املباشر الذي بدأ في تبسيط 

بنكية  منتجات  بتقدمي  اليوم  البنك  ويقوم  عام 1995.  في  احلجم  بهذا  قروض  على  احلصول 

االئتمانية  للتسهيالت  خطوطا  تتضمن  الصغيرة  املؤسسات  من  العمالء  من  مليونني  إلى 

اإلحصائية  التقييمية  الدرجات  مبساعدة  عليها  املوافقة  غالبا  تتم  التي  املضمونة،  غير 

للجدارة االئتمانية وتسعيرها مبا يتفق مع ااطر. وقد مثلت قروضه التي يقل الواحد منها 

عن مليون دوالر حصة بنسبة 10 في املائة من السوق في عام 2007. وباإلضافة إلى اإلقراض، 

الودائع  زيادة  وتشكل  واملنتجات،  لألدوات  املتبادل  للبيع  العالية  القيمة  فارجو  ويلز  يثمن 

في  أساسيا  جزءا  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  للعمالء  املعامالت  ومنتجات 

إستراتيجية البنك.

حتديد أولويات التعلم املسبق 

قرارا  فارجو  ويلز  بنك  اتخذ  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  سوق  حيز  في  دخوله  أثناء 

نهج  لصالح  السوق  من  حصة  على  احلصول  على  األولي  سعيه  باقتصار  إستراتيجيا 

العمالء  لفهم  أساس  بناء  فارجو  ويلز  استطاع  سنوات،  خمس  مدى  وعلى  املسبق.  التعلم 

احلاليني  العمالء  من  التعلم  على  فارجو  ويلز  وركز  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  من 

والبيع املتبادل بني هؤالء العمالء في خطوط منتجاته وخدماته. وأدى ذلك إلى متكني البنك 

املصرفية  املمارسات  مجال  تطوير  عملية  طوال  عمالئه  وتعليقات  آراء  من  االستفادة  من 

إحصائية  بيانات  البنك  اجلهد  ذلك  منح  كما  واملتوسطة.  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة 

مع  استهدافها  في  والنجاح  األعمال  سوق  في  املُستَغلّة  غير  الصغيرة  الشريحة  لتحديد 

عن  السنوية  املبيعات  من  إيراداتهم  تقل  الذين  العمالء  ميثل  واليوم،  احملسوبة.  ااطر  حتمل 

ويلز  بعمالء  اخلاصة  القروض  وأحجام  والودائع  اإليرادات  إجمالي  من  كبير  جزءا  دوالر  مليوني 

”قال لنا الكثير من أصحاب األعمال الصغيرة أننا أول بنك يعترف بأعمالهم بطريقة مجدية ذات مغزى، 

مبنحها خطوطا للتسهيالت االئتمانية“.

− م. بيرنستاين، رئيس العمليات املصرفية لألعمال الصغيرة
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هؤالء  خدمة  في  فريدة  مزايا  البنك  ووجد  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  من  فارجو 

للقروض  املرتفع  النصيب  خالل  من  قروضه  حافظة  تنويع  على  القدرة  ذلك  في  مبا  العمالء، 
املتحدة  الواليات  أنحاء  جميع  في  األنواع  كل  من  األعمال  مؤسسات  إلى  املقدمة  الصغيرة 

وكندا.

املضاهاة بني نهج اخلدمات وأنواع العمالء

م ويلز فارجو عمالء العمليات املصرفية الصغيرة إلى  لتحديد النهج اخلاص بخدماته، يقسّ

نوعني: (1) عمالء الشريحة العريضة في السوق، (2) العمالء املعتمدون على إدارة العالقات. 

وعمالء الشريحة العريضة في السوق هم العمالء الذي تقل مبيعاتهم السنوية عن مليوني 

العمالء  هؤالء  ويشكل  دوالر.  ألف   300 يقارب  الفئة  بهذه  اخلاص  املتوسط  كان  وإن  دوالر، 
الصغيرة واملتوسطة، ويتميز  العظمى من قاعدة عمالء ويلز فارجو من املؤسسات  األغلبية 

البنك بالتزامه وارتباطه بهذه الشريحة من السوق. 

والعمالء  السوق  من  العريضة  الشريحة  بني  عمالء  إلى  عمالئه  قاعدة  تقسيم  طريق  عن 

األكثر  العالقات  إدارة  بنموذج  االحتفاظ  فارجو  ويلز  يستطيع  العالقات،  إدارة  على  املعتمدين 

من  عمالئه  خدمة  أن  البنك  وقرر  األعلى.  املبيعات  إجماليات  ذوي  العمالء  خلدمة  تكلفة 

لتلبية  اصصة  الفروع  طريق  عن  سرعة  وأكثر  أفضل  بشكل  تتم  العريضة  الشريحة 

احتياجاتهم ومراكز االتصال والبرامج املوسعة على شبكة االنترنت. وحتى قبل اندماجه مع 

األعمال  مؤسسات  من  االنترنت  عبر  نشط  عميل  مليون   1.1 فارجو  ويلز  لدى  كان  واكوفيا، 

خدماته  وعروض  البنك  منتجات  االنترنت  عبر  العمالء  هؤالء  ويستخدم  حيث  الصغيرة، 

من  مستوى  يتطلبون  ال  العريضة  الشريحة  عمالء  أن  فارجو  ويلز  والحظ  االستشارية. 

االهتمام اخلاص الذي يحتاجه نظراؤهم املعتمدون على إدارة العالقات؛ فبدال من ذلك تتطلع 

سهلة  حافظة  إلى  املناسب  التوقيت  في  والوصول  مريحة  بنكية  خيارات  إلى  األولى  الفئة 

الفهم لعروض املنتجات واخلدمات.

تنظر البنوك إلى عمالء الشريحة العريضة كفئة عالية ااطر والتكلفة. ومتكن ويلز فارجو 

جزئيا من تخفيف هذه ااطر والتكاليف من خالل معرفة السوق باستخدام آليات متابعة 

احلافظة املستندة إلى البيانات اإلحصائية.

جتريب مناهج التسويق

لتلبية  حلوله  لتقدمي  جديدة  طرق  بتجريب  فارجو  ويلز  قام  العمالء،  إلى  الوصول  سياق  في 

التي  البنوك  أوائل  من  واحدا  البنك  وكان  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  احتياجات 

بطاقات  شركات  أسلوب  مياثل  نهج  باستخدام  الصغيرة  املؤسسات  من  العمالء  استهدفت 

االئتمان. فعن طريق الرسائل البريدية املباشرة واالتصاالت الهاتفية من الفروع احمللية للبنك 
يتم استهداف عمالء الشرائح العريضة على امتداد قنوات تقدمي اخلدمة املتسمة بأكبر قدر 

من الكفاءة والفعالية. وفي الوقت نفسه، يبادر ويلز فارجو بإجراء اتصال مباشر باملؤسسات 

وتثقيف  إعالم  شأنها  من  التي  العمل  وحلقات  املؤمترات  خالل  من  واملتوسطة  الصغيرة 

املؤسسات الصغيرة عن خيارات التمويل، وتنمية وتطوير األعمال، واإلدارة، والقضايا الهامة 

البنك  التزام  ترسيخ  إلى  اجلهود  هذه  وتؤدي  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  لنجاح  األخرى 

بخدمة هذا القطاع واملساعدة في اجتذاب عمالء جدد. وباإلضافة لذلك، يقدم هؤالء وجهات 

لتلبية  جديدة  طرق  استنباط  في  البنك  منها  يستفيد  أن  ميكن  مفيدة  وتعليقات  نظر 

احتياجات العمالء.

الصغيرة  باملؤسسات  املعني  املصرفي  للعمل  املستقبلية  واألهداف  اخلطط 
واملتوسطة

إلى  واحد  رقم  كاملقرض  صدارته  نطاق  توسيع  للمستقبل  فارجو  ويلز  خطط  تتضمن 

من  العمالء  بني  فيما  املتبادل  البيع  وزيادة  املتحدة  الواليات  في  الصغيرة  األعمال  مؤسسات 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وأدى االندماج مؤخرا مع واكوفيا إلى زيادة منطقة االنتشار 

اجلغرافي لعمل بنك ويلز فارجو وقاعدة عمالئه، وسيجري االستفادة من ذلك كنقطة انطالق 

سيقوم  ذلك،  على  وزيادة  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  متويل  منو  من  القادمة  للمرحلة 

البنك، من خالل حتسني البيع املتبادل بني العمالء من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، بزيادة 

معدل استبقاء العمالء وتعزيز الربحية.

النمو املطرد لقروض ويلز فارجو (التي تقل عن 100 ألف دوالر)

املصدر: آخر البيانات املتاحة عن قانون إعادة االستثمار في اتمع األمريكي



واملتوسطة الصغيرة  للمؤسسات  املصرفية  املعرفة  دليل  46

خدمة العمالء من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

احتياجات  تلبية  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  العمالء  خدمة  تشمل 
العمالء احلاليني، وخلق أعمال جديدة من خالل البيع املتبادل، وإدارة ااطر عن طريق 
معاجلة القروض املتعثرة. وتتمثل نتائج اخلدمة الفعالة في عالقات املنفعة املتبادلة 
العالقات  عمالء  يتيحُ  إذ  للبنك.  بوالئهم  املعروفني  العمالء  وقاعدة  البنك  بني 
مستقرة  إيرادات  حتقيق  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  األمد  الطويلة 
وتستطيع  للبنك.  بالنسبة  للمعلومات  ممتازة  مصادر  أنهم  عن  فضال  ومتنامية، 
يعكس  مما  العمالء،  هؤالء  من  انخفاضا  أكثر  فائدة  أسعار  تقاضي  غالبا  البنوك 

انخفاض ااطر املرتبطة بخدمتهم.74

واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  العمالء  خدمة  في  رئيسيان  حتديان  هناك 
الشخصية  اخلدمة  ن  تثمّ وهي  فريدة  طلبات  املؤسسات  لهذه   (1) وهما  بفعالية 
العمالء  من  أكبر  بصورة  احلاالت  بعض  في  ذلك  ويكون  والرعاية،  واالهتمام 
تواتر  ضوء  في  مكلفا  الطلبات  هذه  تلبية  تكون  أن  ميكن   (2) املؤسسيني، 
االتصاالت املطلوبة واحتماالت انخفاض اإليرادات املكتسبة من كل عميل. ونظرا 
انخفاض  على  احلفاظ  أهمية  بني  توازن  أن  البنوك  على  يجب  التحديني،  لهذين 
أن  ميكن  ما  وهو  اخلدمات،  في  االستثمار  انخفاض  ومخاطر  التشغيل  تكاليف 
فرص  وضياع  اإلعسار  معدالت  وارتفاع  العمالء  أعداد  انخفاض  عن  يُسفر 

املبيعات.

وجدت البنوك التي بدأت في خدمة سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة أن هذه 
ويقول  البنك.  قبل  من  قيمته  له  عميال  العتبارها  كبيرة  أولوية  تضع  املؤسسات 
ويشير  حساب“.  في  رقم  كمجرد  تُعامل  أن  املؤسسات  هذه  تريد  ”ال  البنوك  أحد 
خبراء العمليات البنكية املعنية بهذه املؤسسات إلى أهمية ”االحترام“ بالنسبة 
التجارية  للبنوك  املصرفية  املناهج  أن  إلى  مشيرا  املؤسسات،  هذه  من  للعميل 
ر هذه  نقلت إلى هذه املؤسسات رسالة بأنها غير مهمة. وفي الوقت نفسه، تقدّ
هذه  تريد  ”ال  السريعة.  واخلدمة  التعامل  في  والسهولة  البساطة  املؤسسات 
املؤسسات أن تنتظر طويال أو أن يُطلب منها تقدمي مجموعة من األوراق واملستندات 

التي ليست لديها“.75  

اخلدمات  في  التفاني  مستوى  حتمل  تستطيع  ال  رمبا  البنوك  أن  من  الرغم  على 
املقدمة إلى أكبر عمالئها، إال أنها ال تستطيع مطلقا معاملة املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة مثل عمالء التجزئة − باتصاالت شخصية محدودة. ويتفاقم ذلك األمر 
من  مجموعة  جعبتها  وفي  البنك  إلى  تأتي  قد  املؤسسات  هذه  أن  حقيقة  بسبب 
ملسؤول  وطبقا  الكبيرة.  الشركات  تفعله  ال  ما  وهو  نطاقا،  األوسع  االحتياجات 

ن العالقات بدرجة أكبر من أية شريحة أخرى، بينما يعتبر ذلك   ”وجدنا أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تُثمّ

أمرا مسلما به من منظور الشركات الكبيرة. واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة مستعدة لدفع ثمن مرتفع 

مقابل هذه العالقة. فهي ال تريد أن تعامل كمجرد رقم في حساب“. 
− املدير العام األول بأحد البنوك الرئيسية في الهند
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تنفيذي في أحد البنوك ”إن هذه املؤسسات تتطلع إلى ممولني ملساعدتها في حل 
جميع مشكالتها“. 

املناهج

لتحقيق  طرقا  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  بخدمة  القائمة  البنوك  وجدت 
فعالية التكاليف في تلبية الطلبات الفريدة لهذه املؤسسات بل وحتى االستفادة 
منها. وتفعل البنوك ذلك عن طريق (1) استخدام قنوات التقدمي املباشر للخدمات، 
(2) التقسيم إلى شرائح وإعادة حتديد إدارة العالقات، (3) حتويل الطلبات إلى فرص 

من خالل البيع املتبادل. 

الكبيرة،  واملؤسسات  بالشركات  اخلاصة  املصرفية  العمليات  من  النقيض  على 
حيث يتم توجيه معظم املعامالت من خالل مدير العالقات، غالبا ما يعتمد العمل 
املصرفي املعني باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة بصورة مكثفة على شبكة فروع 
البنك كقناة مباشرة لتقدمي اخلدمات. وأشار أكثر من نصف البنوك املشمولة في 
استقصاء حول العالم إلى القيام على األقل بتحقيق ال مركزية بيع املنتجات غير 
الفروع  خدمة  وتقدم  (الشكل 34).  الفروع  شبكات  إلى  رئيسي  بشكل  اإلقراضية 
االتصاالت  من  متاح  هو  ما  العمالء  إلى  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  املعنية 
مديري  وإعفاء  احلجم  وفورات  من  نفسه  الوقت  في  االستفادة  مع  الشخصية 
تلبية  إلى  أيضا  ذلك  ويؤدي  معاملة.  كل  في  املشاركة  إلى  االضطرار  من  العالقات 
وفي  اخلدمة.  مكان  قُرب  بشأن  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  الواضح  الطلب 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  املائة  في   71 أشار  مثال،  مصر،  في  دراسة 
الختيار  الرئيسي  السبب  هو  البنك  موقع  قرب  أن  إلى  االستقصاء  في  املشمولة 

التعامل معه.76

موظفني  وجود  تتطلب  الفعالة  الفروع  خدمة  أن  إلى  الرئيسية  البنوك  تشير 
في  للمشاركة  وخطط  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  خلدمة  متخصصني 
يقوم  املتخصصني،  املوظفني  إلى  وباإلضافة  العالقات.77  ومديري  الفروع  بني  األرباح 
عدد من البنوك بتخصيص فروع بأكملها خلدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
بنوك   10 كل  من   4 البنوك  هذه  وتتضمن  والكفاءة.  اخلدمة  حتسني  أجل  من 
املرجعية  باملعايير  املعنية   (2007) الدولية  التمويل  مؤسسة  دراسة  في  مشمولة 
الفروع  هذه  بجعل  منها  بنوك  ثالثة  وقامت  الصغيرة،  األعمال  شريحة  في  وذلك 

النقطة الرئيسية خلدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.78 

مراكز  مثل  اخلدمة  لتقدمي  التكلفة  منخفضة  قنوات  أيضا  البنوك  تستخدم 
االتصال والعمليات املصرفية عبر االنترنت. فعلى سبيل املثال، قام 73 في املائة 
لالتصاالت  مراكز  بإنشاء  املرجعية  املعايير  دراسة  في  املشمولة  البنوك  من 
الداخلية (الواردة) واخلارجية (الصادرة). ومن شأن مناهج العمليات املصرفية عن 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  طلب  تلبية  التكنولوجيا  إلى  واملستندة  بُعد 
املصرفية  العمليات  أن  نتذكر  ولعلنا  الوقت.  وتوفير  الراحة  أسباب  توفير  على 
لدراسة  طبقا  املعامالت  في  مستخدمة  أداة  أهم  كانت  االنترنت  عبر 
(الشكل  الالتينية  أمريكا  في  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  استقصائية 
الالزمة  العمالة  تقليل  إلى  القنوات  هذه  تؤدي  أن  ميكن  نفسه،  الوقت  وفي   .(26
تقدمي  العالقات  ملدير  ميكن  فبينما  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  خلدمة 
اخلدمة ملا يتراوح بني 30 إلى 100 عميل، فإن بنكا واحدا على األقل يشير إلى أنه 
عميل  آالف   5 خدمة  الهاتف  عبر  املبيعات  نظام  فريق  في  عضو  كل  مقدور  في 

(الشكل 35).

تتيح  أن  اخلدمات  لتقدمي  متعددة  قنوات  استخدام  على  القدرة  شأن  من 
وإعادة  وقطاعات،  شرائح  إلى  خدماتها  نهج  بتقسيم  البنوك  قيام  إمكانية 
املصرفي  العمل  مجال  في  التقليدي  معناه  عن  بعيدا  العالقات  إدارة  دور  حتديد 
البنك  دخل  أو  العمالء  حجم  البنوك  وتستخدم  الكبيرة.  بالشركات  املعني 

الشكل 35: في مقدور البنوك القائمة بتقسيم نهجها إلى شرائح 
أن تقوم بتقدمي مستويات متعددة للخدمة الشخصية

متوسط نسبة العمالء إلى مدير العالقات طبقا للبنوك املشمولة 
في دراسة املعايير املرجعية

املصدر: مؤسسة التمويل الدولية (2007) ـ املعايير املرجعية للممارسات املصرفية في 
منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي واألسواق الصاعدة

الشكل 34: الفروع هي القناة الرئيسية لتقدمي خدمات املنتجات 
غير اإلقراضية

حتقيق المركزية وظائف املعامالت املصرفية اخلاصة باملؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة وإسنادها للفروع

املصدر: بيك وآخرون (2008)، استقصاء حول العالم
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ما  حساب  مبتابعة  العالقات  مدير  تكليف  ينبغي  كان  إذا  ما  لتحديد  كوسيلة 
ويلز  بنك  يُعرّف  املثال،  سبيل  على  املتحدة  الواليات  ففي  العالقة.  إدارة  ونوعية 
دوالر  مليوني  من  أقل  منهم  كل  إيرادات  البالغة  عمالءه   (Wells Fargo) فارجو
بوصفهم ”شريحته العريضة في السوق“، ويقوم في املقام األول بخدمة هذه 
ومراكز  الفروع  مثل  مباشرة  قنوات  خالل  من  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
العمالء  من  املتحقق  البنك  دخل  أخرى  بنوك  تستخدم  أن  وميكن  االتصال. 
وكبار  صغار  بني  فيما  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  خدمة  لتقسيم 

املديرين.

منوذج  يساعد  بخدمتهم،  العالقات  مدير  تكليف  يتم  الذين  للعمالء  بالنسبة 
أن  ميكن  الذين  العمالء  عدد  زيادة  في  البنوك  آنفا  شرحناه  الذي  واملزارع“  ”الصياد 
مسؤوليات  حتمل  من  املديرين  هؤالء  إعفاء  خالل  من  العالقات،  مدير  يخدمهم 
اكتساب العمالء. وبينما ميكن أن يقوم مدير العالقات التقليدية أيضا بتخصيص 
هذه  أداء  غالبا  يتم  فإنه  التحصيل،  عمليات  أو  الضمان  لتقييم  الوقت  من  مزيد 

الوظائف اآلن من قبل مجموعات عمل متخصصة.

والبيع  العمالء  خدمة  على  التركيز  من  العالقات  مدير  ميكن  أن  ذلك  شأن  من 
املتبادل، علما بأن ذلك يتطلب نفس النشاط في أغلب األحيان. وفي مقدور إدارة 

الصغيرة  املؤسسة  إلى  باألهمية  الشعور  تنقل  أن  بالفعالية  املتسمة  العالقات 
قبل  من  فيه  املوثوق  الشريك  تصبح  ألنها  املبيعات  حجم  زيادة  مع  واملتوسطة 
للمجموعة  حلول  وتقدمي  فهم  على  القدرة  تكون  أن  وميكن  املؤسسات.  تلك 
للفارق  املمثل  العامل  هي  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  الحتياجات  الكاملة 
مدير  ن  ميكّ للعميل  العميق  فالفهم  املربحة.  وغير  املربحة  اخلدمات  منوذج  بني 
القروض  بشأن  مشكالت  حدوث  منع  وحتى  التوقعات  عمل  من  أيضا  العالقات 
املتابعة  أيضا  البنوك  معظم  أنشطة  تتضمن  السبب،  ولهذا  القائمة. 
في   100 ذلك  تفعل  املثال،  سبيل  (على  العالقات.  ملديري  رئيسية  كمسؤولية 
بشريحة  يتعلق  فيما  املرجعية  املعايير  دراسة  في  املشمولة  البنوك  من  املائة 

املتوسطة). املؤسسات 

خطوات نحو التفوق واالمتياز 

ضمان  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  العمالء  خدمة  في  التميز  يعني 
مع  املؤسسة،  حجم  عن  النظر  بصرف  وقيمتهم،  بأهميتهم  العمالء  شعور 
قيمة  تضاهي  اخلدمة  هذه  تكلفة  أن  من  بالتأكد  نفسه  الوقت  في  القيام 
املؤسسي“  اإلطار  ”ذات  الطرق  إيجاد  ذلك (1)  ويتضمن  للبنك.  بالنسبة  العميل 
املؤسسات  خلدمة  إضافية  عمالة  أية  استثمار  بدون  العميل  قيمة  عن  للتعبير 
شرائح  إلى  اخلدمة  تقسيم  تنقيح  مواصلة   (2) الفردية،  واملتوسطة  الصغيرة 
اخلدمة  بني  املفاضلة  توفيق  للبنوك  ميكن  األمام،  إلى  أخرى  خطوات  وفي  وفئات. 
واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  العمليات  نقل  طريق (3)  عن  والكفاءة 
عمليات  خلدمة  موجهة  أساليب  إلى  البنك  منتجات  نحو  موجهة  عمليات  من 

العميل. 

على  املؤسسي  الطابع  البنوك  تضفي  أن  ميكن  إذ  ذلك.  إلجناز  كثيرة  طرق  توجد 
طوابير  أو  حيز  تخصيص  طريق  عن  العميل  خدمة  نحو  املوجهة  األساليب 
اإلتيان  أو  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  للعمالء  الفروع  داخل  خاصة 
في  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  وخاصة  واضح  بشكل  متميزة  بحلول 
في  الناجحة  البنوك  أحد  ويستخدم  االنترنت.  على  املواقع  وعلى  التسويق  مواد 
االنترنت  على  موقعه  أستراليا  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  خدمة 
للتعبير عن أهمية مؤسسات األعمال الصغيرة عن طريق تقدمي برنامج تدريبي 
مع   (“SB Hub” الصغيرة  األعمال  مركز  عليه  (يُطلق  األعمال  على  إلكتروني 
الصغيرة  للمؤسسات  املتخصصة  خدماته  عن  بوضوح  واإلعالن  الدعاية 
على  قسما  البنك  هذا  ويخصص  والقطاعات.  الصناعات  حسب  واملتوسطة 
الصغيرة  األعمال  ملؤسسات  التالية  الفئات  من  فئة  لكل  االنترنت  على  موقعه 

واملتوسطة:

احملاسبون  •

الصناعات الزراعية  •

رعاية الطفل  •

اططون املاليون  •

مؤسسات االمتياز التجاري (فرانشيز)  •

الصيدليات  •

 (Standard Chartered) الشكل 36: يستخدم بنك ستاندرد تشارترد
أربعة مناهج إلدارة العالقات على أساس قيمة العميل

املصدر: بنك ستاندرد تشارترد

”البيع املتبادل للمنتجات واألدوات هو حجر الزاوية في منوذج مبيعاتنا؛ فنحن ننتهز كل فرصة لبيع منتجاتنا 

التي تتفق مع احتياجات العمالء“.
− أحد البنوك املشمولة في دراسة ”املعايير املرجعية“
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العمالء  قيمة  على  املؤسسي  اإلطار  إلضفاء  أخرى  طريقة  أيضا  البنك  يوضح 
حتديدا  القيام  طريق  عن  العميل  عمليات  خلدمة  املوجهة  األساليب  خالل  من 
في  صغيرة  أعمال  ملؤسسات  مديرين  أو  أصحابا  السابق  في  كانوا  أفراد  بتعيني 
الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  للعمليات  أخصائيني  وظائف 
واملتوسطة. وتشير تقديرات أحد اخلبراء إلى أن 40 في املائة من مديري العالقات 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  في  السابقني  العاملني  من  هم  البنك  في 
هذه  بخدمة  البنك  التزام  عن  التكتيكية  األساليب  هذه  وتعبر  نفسها. 
بزيادة  بالضرورة  القيام  بدون  احتياجاتها  تلبية  على  قدرته  وحتسني  املؤسسات 

للعميل.  الفردية  التفاعالت  تكلفة 

عن  واخلدمات  التكاليف  توازن  في  متيزه  أيضا  تشارترد  ستاندرد  بنك  يوضح 
مجرد  من  فبدال  وطبقات.  شرائح  إلى  العالقات  إدارة  تقسيم  تنقيح  طريق 
املتوسطة،  للمؤسسات  وآخر  الصغيرة  للمؤسسات  واحد  منوذج  استخدام 
يحدد  ثم  للبنك  بالنسبة  للعمالء  الكلية  القيمة  باحتساب  البنك  يقوم 
 .(36 (الشكل  العالقات  إلدارة  مختلفة  مناهج  أربعة  من  واحدا  للعميل 

و”مدير  احلافظة“  ”مدير  مثل  وسيطة  خيارات  على  املناهج  هذه  وتشتمل 
الفعلي“. العالقات 

حتول  الصناعة  هذه  في  الباحثون  اقترح  أعاله،  السابقة  األمثلة  في  أشرنا  كما 
موجهة  ”أساليب  إلى  البنك“  منتجات  نحو  املوجهة  ”العمليات  من  البنوك 
املنتجات  بعرض  عادة  تقوم  البنوك  أن  اخلبراء  هؤالء  ويالحظ  العمالء“.  خلدمة 
مشكالت  حل  شأنها  من  التي  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  بخدمة  اخلاصة 
أعمال  أنشطة  مع  لتتناغم  اخلدمات  إيقاع  ضبط  من  بدال  منفصلة،  فردية 
حذو  حتذو  أن  البنوك  على  ينبغي  أنه  اخلبراء  هؤالء  يرى  ذلك،  من  وبدال  العميل.79 
على  تركيزها  يتمحور  أعمال  وأنشطة  ”عمليات  بإنشاء  األخرى  الصناعات 
الصغيرة  املؤسسات  أعمال  أنشطة  جميع  استقصاء  طريق  فعن  العميل“. 
متعاونني،  شركاء  خالل  من  أو  البنك  داخل  خدمته  ميكن  ما  وحتديد  واملتوسطة 
نفسه،  الوقت  وفي  اإليرادات.  لتدفق  جديدة  تيارات  برصد  البنوك  تقوم  أن  ميكن 
توليد  إلى  سيؤدي  بالعمالء  اخلاصة  مثيلتها  مع  البنك  أعمال  أنشطة  ضبط  فإن 

التكلفة احملققة لوفورات الكفاءة.

”املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حتصل فقط على عروض املنتجات التي من شأنها حل مشكالت فردية 

منفصلة، مثل السيولة، والتمويل، واخلدمات االستثمارية. إال أن هذه اخلدمات ال تعكس املتطلبات اجلوهرية 

لعمالء مشاريع األعمال مثل املشتريات، واملبيعات، والتسويق، وتنفيذ الطلبيات“.
هكيل ومورمان (2007)
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”ال يستطيع أي بنكٍ طموح جتاهل سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وفي ظل استقرار األوضاع 

السياسية بصورة معقولة، نحن واثقون من قدرتنا على التحرك في سوقٍ صاعدة وجني األرباح من خدمة 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مصرفيا“. 
− مانديب فوهرا، رئيس قطاع األعمال الصغيرة، العمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة

ثالثة دروس مستفادة من جتربة ستاندرد تشارترد

1.  فصل العمليات وتكليف موظفني متفرغني لها − عن طريق الفصل الصريح 
لعملياته املعنية باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة وتكليف موظفني متفرغني لها 

وموارد إستراتيجية عبر العمليات العاملية، ميكن لبنك ستاندرد تشارترد رصد 

الفرص وخفض التكاليف وزيادة رضا العمالء.

2.  التنوع والتمايز − في الواجهة األمامية، يقوم بنك ستاندرد تشارترد بخدمة 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة كشريحة واحدة، ولكن في الواجهة اخللفية، 

تؤدي سياسات البنك املتنوعة إلى متكينه من تبسيط عمليات التغطية والضمان 

واخلدمات حسب قيمة العميل.

3.  شمولية املساواة بني اجلنسني − ستاندرد تشارترد ملتزمٌ بتلبية احتياجات 
وطموحات النساء العامالت بني موظفيه ومجموعات التشغيل وحافظة العمالء، 

مبا في ذلك املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي ترأسها نساء.

معلومات أساسية عن ستاندرد تشارترد

في  ستاندرد  بنك  بني  اندماج  خالل  من  عام 1969  في  تشارترد  ستاندرد  مجموعة  تأسيس  مت 

جنوب أفريقيا البريطانية الذي مت تأسيسه في عام 1863 وبنك تشارترد في الهند وأستراليا 

والصني الذي جرى تأسيسه في عام 1853. ولكونه يعمل في أكثر من 70 بلدا، يحصل بنك 

ستاندرد تشارترد على أكثر من 90 في املائة من أرباحه من ”ممرات التجارة الصاعدة“ في آسيا 

وأفريقيا والشرق واألوسط. وتنقسم عمليات ستاندرد تشارترد بني العمل املصرفي املؤسسي 

واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  العمليات  إدارة  وتتم  التقليدي.  املصرفي  والعمل 

في قطاعات العمل املصرفي التقليدي، ولكنها تنقسم إلى شريحتني: املؤسسات الصغيرة 

التي تقل مبيعاتها السنوية عن 10 ماليني دوالر، واملؤسسات املتوسطة التي تقل مبيعاتها 

السنوية عن 25 مليون دوالر.

حقائق وأرقام عن البنك

1,500<الفروع

5,500ماكينات الصراف اآللي

70,000< عدد املوظفني

70< بلدان التشغيل

بلدان بها عمليات خاصة باملؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة

30

14,000,000العمالء 

550,000العمالء من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

435 مليار دوالراألصول

نظرة عامة على العمليات املصرفية املعنية باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة

أصبح العمل املصرفي املعني باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة جزءا مهما بصورة متزايدة 

من عمليات ستاندرد تشارترد، حيث ساهم بنسبة 19 في املائة (600 مليون دوالر) من دخل 

فقط  املائة  في   9 مقابل   2008 عام  من  األول  النصف  في  التقليدية  املصرفية  العمليات 

(110 ماليني دوالر) قبل 5 سنوات. وقد اتخذ البنك نهجا تفاعليا بشأن دخول أسواق جديدة، 

 30 في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  خدمة  في  متخصصة  عمليات  للبنك  بأن  علما 

تنامي  تشارترد  ستاندرد  بنك  شهد  عملياته،  لنمو  ونظرا  ازديادها.  املتوقع  ومن  بلدا 

الشريحة  هذه  أن  إلى  احلاالت  من  العديد  في  منوها  األصول،  من  أسرع  مبعدل  االلتزامات 

”لديها موارد فائضة أكبر مما يتطلبه التمويل“. وتبلغ نسبة التزاماتها إلى األصول أكثر من 

1 إلى 5. 

فصل العمليات وتكليف موظفني متفرغني لها

واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  عملياته  جناح  أن  تشارترد  ستاندرد  يرى 

منفصلة  كعمليات  أساسي  بشكل  املؤسسات  هذه  شريحة  فصل  إلى  جزئيا  يُعزى 

اخلاصة  العمليات  تنسيق  يتم  حيث  مستوى  أعلى  على  الفصل  هذا  ويحدث  ومتميزة. 
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بصفة  حتليلها  يجري  كما  عاملية،  إستراتيجية  مبوجب  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات 

من  البنك  ميكن  أن  العاملي  التنسيق  شأن  ومن  املمكنة.  التحسينات  إلجراء  مستمرة 

احمللية.  املعرفة  من  االستفادة  مواصلة  مع  واحلجم“،  والترابط  ”االتساق  من  االستفادة 

املؤسسات  لشريحة  الالزمة  للموارد  واضح  تخصيص  إلى  أيضا  التنسيق  هذا  ويُترجم 

اخلاصة  وااطر  واخلدمات  للمبيعات  عمل  فرق  بتحديد  البنك  ويقوم  واملتوسطة.  الصغيرة 

لهذه  يعطيها  التي  القيمة  إظهار  على  ويعمل  واملتوسطة،  الصغيرة  باملؤسسات 

املضبوطة  عروضه  إلى  باإلضافة  والتسويق  واملراسالت  االتصاالت  مواد  كل  في  املؤسسات 

هذه  نتائج  إحدى  متثلت  وقد  املؤسسات.  بهذه  اخلاصة  واألدوات  للمنتجات  بدقة 

للقروض  أداة  عن  عبارة  وهو  بالتقسيط“  يُسدد  جتاري  ”قرض  تطوير  في  اإلستراتيجية 

وشروط  القرض  ملقدار  البلد)  (حسب  معيارية  بنطاقات  املضمونة  غير  األجل  املتوسطة 

القرض  هذا  على  سريع  بشكل  املوافقة  وميكن  واملتوسطة.  الصغيرة  باملؤسسات  خاصة 

املثال،  سبيل  على  سنغافورة  ففي  استيفاؤها.  الواجب  املستندات  من  للغاية  ضئيل  بحدّ 

ميكن املوافقة على إقراض ما يصل إلى 100 ألف دوالر ملؤسسة صغيرة في ظرف 24 ساعة 

بعد تقدمي كشف حساب بنكي ملدة 6 شهور فقط.

التنوع والتمايز

قام بنك ستاندرد تشارترد بوضع نهج مبتكر ملعاجلة حتديات التوفيق بني خدمة العمالء 

وكفاءة التكلفة. وبينما تقوم بعض البنوك الرئيسية بتقدمي مستوى واحد من خدمة 

املؤسسات الصغيرة ومستوى آخر خلدمة املؤسسات املتوسطة، قام ستاندرد تشارترد 

متفرغ  عالقات  مدير  بتكليف  عموما  البنك  هذا  يقوم  إذ  مستويات.  أربعة  بتحديد 

يستخدم  ولكنه  دوالر،  ماليني   10 عن  السنوية  إيراداتها  تزيد  التي  املؤسسات  خلدمة 

بشأن الشركات األصغر حجما قيمة العميل بالنسبة للبنك في حتديد واحد من ثالثة 

الشرائح  بخدمات  يتعلق  (فيما  عالقات  مدير  تكليف  عدم  للخدمة:  أخرى  مستويات 

حجما  األصغر  الشركات  بإدارة  للحافظة  مدير  وتكليف  عموما)،  السوق  من  العريضة 

مركز  من  رئيسي  بشكل  اخلدمات  لتقدمي  فعلي  عالقات  مدير  أو  مجموعات،  في 

االتصال. 

شمولية املساواة بني اجلنسني

البنك  داخل  سواء  اجلنسني،  بني  للمساواة  الشاملة  باملراعاة  تشارترد  ستاندرد  يلتزم 

وخارجيا  البنك)  في  العمالة  من  املائة  في   46 النساء  (متثل  والعامالت  للعاملني  بالنسبة 

الصغيرة  املؤسسات  بإدارة  من  يقُ أو  ميتلكن  اللواتي  النساء  ذلك  في  مبن   ) للعمالء  بالنسبة 

بشأن  املمارسات  أفضل  تعزيز  أجل  من  املرأة  ع  جتمّ مجلس  البنك  أنشأ  وقد  واملتوسطة). 

التنوع بني اجلنسني واالشتمال ومساندة العاملني والعامالت والعمالء وتدعيم اإلستراجتيات 

اتمعية. 

معدة  منتجات  طرح  زيادة  اال  هذا  في  للبنك  اإلستراتيجي  التركيز  نتائج  تتضمن 

مشاريع  بصاحبات  اخلاصة  القروض  وتسويق  تصميم  ذلك  في  مبا  للنساء،  خصيصا 

الصغيرة  باملؤسسات  املعنى  املصرفي  للعمل  امرأة   700 بتكليف  البنك  وقام  األعمال. 
في  احمللي  املستوى  وعلى  اال.  بهذا  املعني  العمل  فريق  من  املائة  في   38 أو  واملتوسطة، 

قرض  تطوير  في  بفضله  اعترافا  والتقدير  اإلشادة  تشارترد  ستاندرد  بنك  ى  تلقّ بنغالديش، 

املؤسسات  يرأسن  اللواتي  للنساء  مُخصص  وهو  ”أورجون“  يُسمى  بالتقسيط  يسدد 

واملتوسطة. الصغيرة 

اخلطوات القادمة: إدارة عالقات العمالء عامليا

يعكف  الدولية،  التجارة  تسهيل  في  وخاصة  الدولي،  حضوره  من  االستفادة  لتحسني 

ستاندرد تشارترد حاليا على إجناز نظام اإلدارة العاملية املتكاملة متاما لعالقات العمالء. ومن 

إلى  املقدمة  اخلدمات  وتبسيط  الكامل  املؤسسي  اإلطار  حتقيق  من  البنك  متكني  ذلك  شأن 

التشغيل  عمليات  ذات  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  يتعلق  فيما  احلدود،  عبر  عمالئه 

املؤسسات  وإقراض  اخلاصة  الثروات  إدارة  مثل  اخلدمة  خطوط  عبر  وأيضا  الدولية  والتجارة 

الصغيرة واملتوسطة.

”يكمن موطن قوة بنك ستاندرد تشارترد في تنوع العاملني لدينا ــ حيث يعكس ذلك أمناط العمالء واتمعات 

ع بني اجلنسني“.  التي نعمل فيها. ونعتقد أننا لدينا أيضا إمكانات لنقود الطريق إلى التوازن والتنوّ

ع املرأة − جوانا فيلدنغ، رئيسة اخلبراء املاليني، ستاندرد تشارترد (الصني)، ورئيسة مجلس جتمّ

 ارتفاع دخل ستاندرد تشارترد من عملياته اخلاصة باملؤسسات الصغيرة
واملتوسطة (مباليني الدوالرات) بنحو 6 أمثال في 5 سنوات

املصدر: عروض بنك ستاندرد تشارترد التقدميية للمستثمرين؛ الحظ أن هذا يشمل كال من 
النمو العضوي وغير العضوي
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إدارة املعلومات واملعرفة

إن العمل املصرفي املستدام املعني باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة يتطلب من 
اجلد  البنوك  على  يجب  حيث  ـ  واملعرفة  للمعلومات  الفعالة  اإلدارة  البنوك 
التخطيط  دورة  في  التعلم  هذا  خالصة  وضخ  التجربة  من  التعلم  في  واالجتهاد 
وبصفة  واملتوسطة.  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  للعمليات  اإلستراتيجي 
بهذه  املعني  املصرفي  العمل  ألن  األهمية  حاسم  التعلم  هذا  يعتبر  خاصة، 
املؤسسات ميثل صناعة فتيّة وديناميكية. وهناك عدد قليل من اخلبراء، وعدد أقل 
البنوك  انتظار  في  كبيرة  فرص  وتوجد  جتريبها“.  مت  التي  ”الصحيحة  املناهج  من 
القادرة على حتقيق اكتشافات جديدة في هذه السوق. وتتمثل األدوات الرئيسية 
البنك  في  املعلومات  تكنولوجيا  في  االكتشافات  من  األنواع  هذه  لتسهيل 
حتليل  على  التكنولوجية  القدرة  أن  والواقع  باملعلومات.  اإلدارة  إمداد  وأنظمة 
حل  في  مهمة  حتفيزية  قوة  كانت  احلجم  الكبار  بالعمالء  اخلاصة  البيانات 
وتنطوي  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  بشأن  املربح  املصرفي  العمل  مشكلة 
في  األدوات  لهذه  اإلستراتيجي  التوظيف  على  واملعرفة  املعلومات  إدارة  فعالية 

البنكية.  العمليات  حتسني 

احلافظة  تتيحها  التي  البيانات  ثروة  في  البنوك  لتعلم  أساسي  مصدر  يتمثل 
لهذه  السليم  فالتحليل  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  من  للعمالء  احلالية 
العمليات  في  الناجحة“  ”الطرق  عن  مفيدة  معلومات  يُنتج  أن  ميكن  البيانات 
املعنيني  املوظفني  وخبرات  بتجارب  وباقترانها  املؤسسات.  بهذه  املعنية  البنكية 
املعلومات  هذه  تصبح  أن  ميكن  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  سوق  بخدمة 
وبهذه  املربحة.  العمليات  ومنو  استدامة  ”كيفية“  حول  مؤسسية  معرفة 
البنية  تطوير   (1) هما  واملعرفة،  املعلومات  إلدارة  رئيسيان  حتديان  هناك  الطريقة، 
القدرات  تنمية   (2) املعلومات،  وحتليل  جلمع  واألنظمة)  (األدوات  األساسية 
واإلمكانات (املهارات والعمليات) لتحويل املعلومات إلى معرفة وتعديل العمليات 

وضبطها وفقا لذلك. 

أنظمة  تكامل  يتضمن  ألنه  الفنية  الناحية  من  د  معقّ األول  التحدي  ولعل 
البيانات عبر الوظائف واملهام البنكية والبعد اجلغرافي. ورمبا يكون هذا التحدي 
والبرامج  األجهزة  في  واضح  نقص  هناك  رمبا  ألنه  وضوحا،  األشد  هو 
في  وخاصة  املعلومات،  إدارة  أنظمة  فعالية  لتحقيق  الالزمة  التكنولوجية 
سبيل  فعلى  البنك.  مواقع  بني  الواضح  التنسيق  عدم  أو  الصاعدة،  األسواق 
من  للكثير  ميكن  ال  مركزيا،  الفروع  بيانات  أنظمة  تكامل  عدم  حالة  في  املثال، 
املؤسسات  من  عمالئها  حلافظة  الكامل  والتحديد  الرصد  حتقيق  البنوك 

واملتوسطة. الصغيرة 

حتديد  يتضمن  والذي  معرفة،  إلى  املعلومات  بتحويل  املعني  الثاني  التحدي  أما 
شروط العمل املالئمة لهذه األنظمة، فرمبا كان جتاهله والتغاضي عنه أمرا أكثر 
واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  املعني  املصرفي  العمل  خبراء  أن  إال  سهولة؛ 
”أنظمة  أن  ويؤكدون  وحيوية.  أهمية  أكثر  بوصفه  التحدي  هذا  إلى  يشيرون 
البنوك  تستثمر  أن  وميكن  أدوات.  مجرد  احلقيقة  في  هي  املعلومات  تكنولوجيا 
ال  البنوك  كانت  إذا  مفيدة  تكون  لن  ولكنها  األنظمة،  هذه  القتناء  طائلة  مبالغ 
تعرف ما هي املعلومات التي يجب أن حتصل عليها منها“. ومن املؤكد أن معرفة 
في  هي  املعلومات  إدارة  وأنظمة  املعلومات  لتكنولوجيا  العال  التوظيف  كيفية 

النهاية أكثر صعوبة من شراء هذه األنظمة واقتنائها.

الشكل 37: حتليل الربحية ميكن أن ينطوي على حتديات حتى 
بالنسبة للبنوك الرئيسية

قدرات حتليل الربحية لدى البنوك املشمولة في دراسة املعايير املرجعية

املصدر: مؤسسة التمويل الدولية (2007)، املعايير املرجعية للممارسات املصرفية 
اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في منظمة التعاون والتنمية في امليدان 

االقتصادي واألسواق الصاعدة
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املناهج

ويشمل  الرئيسية.  للوظائف  طبقا  واملعرفة  إدارة املعلومات  مناهج  تقسيم  ميكن 
عالقات  إدارة   (2) احلافظة،  ومتابعة  ااطر  مناذج   (1) الوظائف  هذه  أهم  بعض 

العمالء، (3) حتليل الربحية. 

تكون البنوك عادة أكثر تقدما من حيث قدرتها على رصد ومتابعة بيانات القروض. 
على  املبكر  اإلنذار  عالمات  ورصد  ااطر  لتقييم  ضرورية  احلافظة  هذه  فبيانات 
اإلعسار، فضال عن أهميتها لوضع النماذج الداخلية للتصنيف االئتماني. ومثلما 
هو احلال بالنسبة إلدارة املعرفة عموما، تقوم البنوك الرئيسية بتشكيل مجموعات 
عمل محددة للمتابعة عن كثب وإجراء التحليل الالزم وتطبيق معلومات القروض. 
تعديل  بصالحية  متمتعة  االئتمانية  للمخاطر  إدارة  وجود  ذلك  يعني  أن  وميكن 
مستوى  على  يعني  قد  أو  احلافظة.  بيانات  الجتاهات  استجابة  االئتمان  سياسات 
لرصد  عمل  ”فرق  بتشكيل  يقوم  البنوك  من  قليال  عددا  أن  مثال،  تخصصية،  أكثر 
إلدارة  الرئيسي  العامل  هو  ذلك  أن  البنوك  هذه  وترى  املبكر“،  اإلنذار  إشارات 

احلافظة.80 

عن  املعلومات  تتبّع  األحيان  من  كثير  في  للبنوك  بالنسبة  مبكان  الصعوبة  من 
املعلومات  هذه  أن  إلى  ويشار  منها.  واالستفادة  واستخدامها  مركزيا  العمالء 
البنوك  معظم  ولدى  واخلدمات.  املنتجات  ولتحسني  املتبادل  للبيع  رئيسي  عامل 
أغلب  في  منفصلة  بيانات  تكون  ولكنها  املهمني،  العمالء  بيانات  لتتبع  أنظمة 
األحيان بسبب قنوات التوزيع، والفروع، مجاالت عمل البنك. فعلى سبيل املثال، 
إلى  مقدم  بقرض  مرتبطا  التجزئة  لعميل  استثماري  حساب  يكون  ال  قد 
مؤسسة صغيرة ميلكها هذا العميل. وملعاجلة مثل هذه القضايا، تتجه البنوك 
البنك  منظومة  عبر  العمالء  عالقات  إلدارة  مركزيا  املتكاملة  األنظمة  إلى 

بأكملها. 

تتمثل الوظيفة الثالثة املهمة إلدارة املعلومات في التحليل التفصيلي للربحية. 
الربحية  إجمالي  إلى  النظر  التحليل  هذا  تطبيقات  تشمل  أعاله،  ناقشنا  وكما 
فعالية  مدى  ملعرفة  واخلدمات  املنتجات  جميع  من  العميل  من  املتحققة 
توافر  إلى  أيضا  البنوك  وحتتاج  خدمته.  نهج  كفاءة  أو  امعة  اإلستراتيجية 
القدرات على بحث الربحية بشأن شريحة معينة من العمالء، أو أحد الفروع، أو 
نتَج أو أداة، أو وحدة املؤسسات الصغيرة أو املتوسطة ككل. (الشكل 37). إال  مُ
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  بخدمة  القائمة  الرئيسية  البنوك  بعض  أن 

تفتقر إلى واحدة أو أكثر من هذه القدرات.

خطوات نحو التفوق واالمتياز

مرتبطة  املعلومات  تكون  عندما  واملعرفة  املعلومات  إدارة  في  التميز  يتضح 
بشكل مباشر بتحسني العمليات على جميع مستويات املؤسسة املصرفية. 
على  وينبغي  األساسية  للقرارات  الالزمة  املعلومات  توافر  يجب  أخرى،  وبعبارة 

إلى  العودة  خالل  من  ذلك  إجناز  وميكن  استخدامها.  كيفية  معرفة  املوظفني 
فعلى  جمعها.  يتم  التي  البيانات  إلى  املستهدف  التحسني  من  انطالقا  الوراء 
في 30  حضوره  من  االستفادة  إلى  تشارترد  ستاندرد  بنك  يتطلع  املثال،  سبيل 
خدمة  فعالية  زيادة  خالل  من  بالتجارة  املتعلقة  خدماته  نطاق  وتوسيع  بلدا 
بصورة  متكامل  نظام  تنفيذ  عملية  البنك  يباشر  وسوف  احلدود.  عبر  العمالء 
في  العالقات  مديرو  يتمكن  حتى  البلدان،  عبر  العمالء  عالقات  إلدارة  تامة 
الصغيرة  املؤسسات  إلى  متسقة  خدمات  تقدمي  من  اتلفة  البلدان 
إدارة  بربط  أيضا  تشارترد  ستاندرد  بنك  ويقوم  فيها.  العاملة  واملتوسطة 
عملية  إجناز  في  املستغرق  الوقت  مثل  محددة  أداء  مبقاييس  مباشرة  املعرفة 
إطار  توفير  املقياس  لهذا  املتواصل  التحسني  هدف  ويتيح  بأكملها.  اإلقراض 
األمر  ذلك  ويتجاوز  ذلك.  حتقيق  كيفية  بشأن  املعرفة  وتنمية  املعلومات  جلمع 
نطاق حتليل البيانات لتعلّم كيفية ”نقل أفضل املمارسات“ من جزء من البنك 

إلى آخر.

املردود  حتقيق  قبل  طويال  وقتا  وتطويرها  املعرفة  تنمية  حتسينات  بعض  تستغرق 
واحد  رقم  بالعملية  اآلن  يُعرف  ما  فارجو  ويلز  بنك  بدأ  فعندما  منها.  املرجو 
إلقراض املؤسسات الصغيرة في الواليات املتحدة، أمضى هذا البنك بضع سنوات 
التي  البيانات  جمع  على  التركيز  مع  متحفظة،  بصورة  حافظته  منو  حتقيق  في 
وقت  في  القيام  ذلك  معنى  وكان  اإلحصائية.  العالقات  حتديد  في  إليها  سيحتاج 
مهل.  على  وحتليلها  جتميعها  ثم  مفيدة  ستكون  التي  البيانات  بتحديد  مبكر 
مزايا  النهاية  في  منحته  إحصائية  مناذج  وضع  من  البنك  هذا  متكن  النهاية،  وفي 
التعلم.  عملية  لنهاية  حدا  يضع  لم  ذلك  أن  إال  وسنوات.  لسنوات  تنافسية 
”اعتدنا  اليوم  بالبنك  الصغيرة  األعمال  قطاع  رئيس  يقول  الوراء،  إلى  فبنظرة 
فيقوم  اآلن  أما  اإلحصائية.  النماذج  على  حصرية  تكون  تكاد  بصورة  االعتماد 
من  للمزيد  املباشرة  واملراجعة  باالستعراض  البنك  في  القروض  مسؤولو 

البيانات“.

على املستوى العملي، وإن كانت أنظمة تكنولوجيا املعلومات مجرد أدوات، يجب 
إدارة  فعالية  إلى  وصوال  األدوات  هذه  تطوير  بأهمية  تستهني  أال  البنوك  على 
الصغيرة  باملؤسسات  املعني  املصرفي  العمل  أن  والواقع  واملعلومات.  املعرفة 
خاصة  أدوات  األحيان  من  كثير  في  ويتطلب  احلجم  باعتبارات  مدفوعٌ  واملتوسطة 
تكنولوجيا  للبنك  العليا  اإلدارة  جهاز  يرى  أن  يجب  ذلك،  ضوء  وفي  بالتجزئة. 
املعلومات بوصفها جزءا من أنشطة العمل األساسية وفهم ما ميكن توقُعه من 
وطرح  العمالء،  خدمة  حيث  من  املعلومات  إدارة  وأنظمة  املعلومات  تكنولوجيا 
شبكة  تضمن  أن  ويجب  العامة.  النسبية  وامليزة  التكلفة،  وكفاءة  املنتجات، 
األجهزة واملعدات، من بني أمور أخرى، كفاءة االتصال واالتصال في الوقت احلقيقي 
الوقت  في  لتوحيدها  واحملاسبة  العمالء  بيانات  مركزية  وحتقيق  البنك،  فروع  مع 
(السيرفر)  اخلدمة  وحدة  بني  للمعاجلة  املناسب  التحليل  وإجراء  احلقيقي 
اإللكترونية  البرامج  منظومة  تتسم  أن  ويجب  املركزي.  والسيرفر  الالمركزية 
تكاملها  جانب  إلى  املتزايدة  العمالء  الحتياجات  لالستجابة  الكافية  باملرونة 

”أنظمة تكنولوجيا املعلومات هي في احلقيقة مجرد أدوات. وميكن أن تستثمر البنوك مبالغ طائلة القتناء 

هذه األنظمة، ولكنها لن تكون مفيدة إذا كانت البنوك ال تعرف ما هي املعلومات التي يجب أن حتصل 

منها“. عليها 
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بصورة تامة حتى ميكن حتديد البيانات بصورة منفردة. ويجب ضمان جمع البيانات 
عالقات  إدارة  أدوات  تطوير  إلتاحة  وحساباته  العميل  سلوك  بيانات  تخزين  وتأمني 
مواقعها  في  املعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  توافر  حال  وفي  ااطر.  وإدارة  العمالء 

ن  كّ متُ أن  املعلومات  إلدارة  الفعالة  اإلستراتيجية  شأن  من  سيكون  املطلوبة، 
في  والربحية  النمو  وضمان  السوق  عن  متقدم  موقع  في  البقاء  من  البنوك 

املستقبل 



املشاركة في العمل املصرفي املعني بسوق 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

فإن  واملتوسطة،  الصغيرة  باملؤسسات  املعني  املصرفي  العمل  لنجاح  واحدة  صيغة  وجود  عدم  من  الرغم  على 

اإلستراتيجية  هي:  إستراتيجية  مجاالت  خمسة  على  تطبيقها  ميكن  سليمة  وممارسات  مستفادة  دروسا  هناك 

ومحور التركيز على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وقدرات التنفيذ؛ (2) تقسيم السوق إلى شرائح، واملنتجات 

واخلدمات؛ (3) ثقافة املبيعات وقنوات تقدمي اخلدمة؛ (4) إدارة ااطر االئتمانية؛ (5) تكنولوجيا املعلومات وأنظمة 

املؤسسات  سوق  دخولها  عند  املستفادة،  الدروس  هذه  تطبيق  في  الراغبة  البنوك  على  ويتعني  املعلومات.  إدارة 

بفهم  تبدأ  التي  السوق  دخول  عملية  تتبع  أن  السوق  هذه  في  فرصها  نطاق  توسيع  أو  واملتوسطة  الصغيرة 

الفرصة  فهم  سياق  وفي  للتنفيذ.  وخطة  إستراتيجية  بوضع  وتنتهي  السوق  هذه  في  النوعية  الفرصة 

واملساعدة  والضعف  القوة  مواطن  ولتحديد  السوق.  بتقييم  البنوك  تقوم  أن  ميكن  املنافسة،  بيئة  واستقصاء 

أدوات  مجموعة  مثل  التشغيلي  التشخيصي  االختبار  استخدام  البنوك  تستطيع  التنفيذ،  خطة  وضع  في 

الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  للعمليات  التشخيصي  باالختبار  املعنية  الدولية  التمويل  مؤسسة 

للعمل  اخلمسة  اإلستراتيجية  ااالت  في  العمليات  بتقييم  التشخيصي  االختبار  هذا  ويقوم  واملتوسطة. 

املصرفي املعني بهذه املؤسسات.

من  االستفادة  من  متكنها  مناهج  بتطوير  قامت  عديدة  بنوكا  فإن  هذا،  املعرفة  دليل  أورده  الذي  التفصيلي  الوصف  وحسب 
للبنوك  الدافعة  القوة  توضيح  مفيدة  بصورة  مت  لذلك،  ونتيجة  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  سوق  في  السانحة  الفرصة 
للبنوك  وميكن  السوق.  هذه  في  عملياتها  توسيع  أو  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  سوق  دخول  إلى  إما  الساعية  األخرى 
في  الراهنة  املصرفية  والتجارب  اخلبرات  من  املستقاة  الدروس  بدمج   (1) تقوم  أن  السوق  هذه  في  املشاركة  إلى  املتطلعة 
إستراتيجية عملها، (2) تطبيق عملية واضحة املعالم بشأن الشروع في دخول السوق أو التوسع فيها، (3) استخدام األدوات 

احلالية لفهم الفرصة وتقييم عملياتها املصرفية املعنية باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

الدروس املستفادة من العمل املصرفي املعني باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
حاليا

سلسلة  مراحل  من  مرحلة  كل  امتداد  على  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  بخدمة  القائمة  البنوك  وخبرات  جتارب  تشير 
القيمة إلى عدد من الدروس الناشئة التي ميكن أن تستفيد منها البنوك الراغبة إستراتيجيا في املشاركة في العمل في سوق 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وقد دفع ذلك األمر مؤسسة التمويل الدولية إلى القيام مبضي الوقت بتحديد إطار خاص بها 
واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  للعمليات  التشخيصي  لالختبار  الدولية  التمويل  مؤسسة  إطار  وهو   −
جناح  ويتطلب  واملتوسطة.  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  للعمليات  مرجعي  تقييم  إلجراء   − التشخيصي)  (االختبار 
البنكي  األداء  أن  إال  وقدرات.  نوعية  فرص  من  أمامه  متاح  هو  ملا  استجابة  به  اخلاص  النهج  بوضع  البنك  قيام  العمليات  هذه 
يعتمد في نهاية املطاف على حتقيق اإليرادات (زيادة الدخل)، ونوعية األصول (خفض ااطر)، وكفاءة التشغيل (تكاليف أقل). 
النمو  أساس  اخلمسة  اإلستراتيجية  ااالت  تشكل  واملتوسطة،  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  للعمليات  وبالنسبة 

القوي طبقا لهذه املقاييس (الشكل 38):

اإلستراتيجية ومحور التركيز على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وقدرات التنفيذ  •

تقسيم السوق إلى شرائح، واملنتجات واخلدمات  •

ثقافة املبيعات وقنوات تقدمي اخلدمة  •

إدارة ااطر االئتمانية  •

تكنولوجيا املعلومات وأنظمة إدارة املعلومات  •
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سلسلة  امتداد  على  البنكية  باألنشطة  اإلستراتيجية  ااالت  هذه  بعض  يتعلق 
القيمة بأكملها، بينما يركز البعض اآلخر على مراحل محددة. ويعرض الشكل 39 
القيم  سلسلة  في  املقابلة  واملراحل  اخلمسة  اإلستراتيجية  للمجاالت  مخططا 
اخلاصة بالعمليات املصرفية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وبأخذها كلها في 
االعتبار، تقدم هذه ااالت اخلمسة إطارا الستخالص الدروس املستقاة من البنوك 
ومراقبي هذه الصناعة. وتستطيع البنوك من خالل دمج هذه الدروس زيادة فعالية 
الصغيرة  املؤسسات  سوق  خدمة  في  بها  اخلاص  النهج  وتنفيذ  تصميم 

واملتوسطة. 

اإلستراتيجية ومحور التركيز على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

وقدرات التنفيذ

واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  العمليات  في  الناجحة  البنوك  قامت 
لسوق  املميزة  الفريدة  السمات  ومباشرة  صريحة  بصورة  تدرك  عمل  مناذج  بوضع 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ويعتبر هذا اإلدراك، وما يؤديه في خدمة البنوك 
اال  أساس  هو  التنفيذ،  إلى  التخطيط  من  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
اإلستراتيجي األول. فالنهج املعدّ مبا يتالءم مع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة له 
حضور واضح في كل شيء من طرح منتجات وأدوات البنك إلى ما إذا كان أصحاب 
البنك.  فرع  إلى  يدخلون  عندما  وتقديرهم  بقيمتهم  يشعرون  املؤسسات  هذه 
ويتمثل درس رئيسي مستخلص من جتربة البنوك الناجحة في وجوب تخليها عن 
وجوب  هذا  ويعني  السوق.  هذه  مع  التكيف  من  تتمكن  حتى  التقليدية  الطرق 

قيامها مبا يلي:

تعكس  واملتوسطة.  الصغيرة  باملؤسسات  خاصة  إستراتيجية  حتديد   •
لألهداف  البنك  فهم  التنفيذ  وخطة  املؤسسات  بهذه  اخلاصة  اإلستراتيجية 
والطموحات، والشرائح املستهدفة في السوق، وقيمة العمالء وامليزة النسبية، 
والقدرات الداخلية املطلوبة للتنفيذ، وأنظمة اإلدارة الواجب إنشاؤها. ويتمثل 

جزء مهم من هذه اإلستراتيجية في إيجاد تعريف لقطاع املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة استنادا إلى الشرائح املستهدفة في السوق.

املؤسسات  خدمة  يحقق  مبا  للبنك  التنظيمي  الهيكل  وتعديل  تكييف   •
الصغيرة  املؤسسات  سوق  على  التركيز  محور  ينطوي  واملتوسطة.  الصغيرة 
واملتوسطة على آثار بالنسبة للهيكل التنظيمي للبنك، وموظفيه، وأنظمته. 
طريق  عن  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  على  القوي  التركيز  يتحقق  ورمبا 
الصغيرة  شريحة املؤسسات  املتخصصة واملوظفني املتفرغني خلدمة  الوحدات 
طرح  من  بدءا  ـــ  الرئيسية  واملهام  الوظائف  بكافة  يتعلق  فيما  واملتوسطة 

تقدمي اخلدمة إلى عمليات املكاتب اخللفية.

الصغيرة  باملؤسسات  خاصة  إلستراتيجية  البنك  قيادة  امتالك  من  التأكد   •
الصغيرة  املؤسسات  خدمة  في  النجاح  يتطلب  وتنفيذها.  واملتوسطة 
واملتوسطة استثمارا إستراتيجيا ملوارد وجهود البنك، وهو ما يستدعي االلتزام 
العليا.  اإلدارة  جهاز  قبل  من  القيادة  بروح  والتحلي  املرسومة  باألهداف  الكامل 
فاإلدارة مسؤولة في النهاية عن تنفيذ اإلجراءات والعمليات الضرورية وهياكل 
إلستراتيجيته  الفعال  التنفيذ  مسار  على  البنك  لدفع  التشجيعية  احلوافز 

املعنية باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

اكتساب املهارات الضرورية. ينطوي العمل املصرفي املعني باملؤسسات الصغيرة   •
واملتوسطة على أحجام أعلى من مثيلتها اخلاصة بالعمليات املصرفية اخلاصة 
بالشركات واملؤسسات الكبيرة، ومستويات للخدمة أعمق من نظيرتها املعنية 
ومعرفة  املبيعات،  إدارة  مثل  ــ  املطلوبة  املهارات  بأن  علما  البنكية.  بالتجزئة 
غالبا  تضاهي  ال  ــ  العمالء  وخدمة  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  سوق 
مهارات موظفي البنوك التقليديني. وتقوم البنوك املتسمة بالكفاءة والفاعلية 
مع  يتناسب  مبا  العاملني  قدرات  وتطوير  والتدريب  التوظيف  أولويات  بتحديد 

املهارات الالزمة حتديدا خلدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. 

ل األساس ألداء العمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة الشكل 38: ااالت اإلستراتيجية اخلمسة تشكّ

املصدر: مجموعة أدوات مؤسسة التمويل الدولية املعنية باالختبار التشخيصي للعمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة
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الشكل 39: حتديد مواقع ااالت اإلستراتيجية اخلمسة لالختبار التشخيصي في سلسلة القيم اخلاصة بالعمليات 
املصرفية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة

تقسيم السوق إلى شرائح، واملنتجات واخلدمات

الصغيرة  باملؤسسات  املعني  املصرفي  للعمل  الفعالة  النماذج  تستند  ال 
من  فبدال  املؤسسات.  هذه  من  العمالء  كافة  خلدمة  واحد  نهج  إلى  واملتوسطة 
ع السوق وتقوم بتقسيم العمالء إلى شرائح  ذلك، تدرك النماذج الفعالة مدى تنوّ
وفقا لذلك. وبشكل عام، تقوم هذه النماذج بدمج املنتجات واخلدمات املستلهمة 
حجما  األصغر  الشرائح  على  وتطبيقها  املصرفية  التجزئة  من  كبيرة  بدرجة 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وتقدمي اخلدمات املصرفية ذات الطابع املؤسسي 
الصغيرة  املؤسسات  في  تقدما  واألكثر  حجما  األكبر  للشرائح  كبير  حد  إلى 
واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  الحتياجات  لفهمها  وانعكاسا  واملتوسطة. 
يحققها  التي  الفورية  اإليرادات  من  أبعد  هو  ما  إلى  الرئيسية  البنوك  تتطلع 
اإلقراض عند حتديد قيمة العميل بالنسبة للبنك مع تقدمي سلسلة من املنتجات 
من  املستخلصة  الرئيسية  الدروس  وتشتمل  الفهم.  هذا  تعكس  التي  واألدوات 

اال اإلستراتيجي الثاني على ما يلي: 

حتديد األولويات اخلاصة بالشرائح املستهدفة. تستطيع البنوك خدمة بعض   •
شرائح قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مع حتقيق قدر أكبر من الربحية 
البنك  وضعف  قوة  ومواطن  املنافسة،  وبيئة  الفرصة،  طبيعة  إلى   ً استنادا
الشرائح  حتديد  في  البنك  لعمالء  الراهن  املزيج  حتليل  يساعد  ورمبا  نفسه. 

الواجب خدمتها. 

استخدام التقسيم إلى شرائح من أجل تكييف وتعديل العمليات. لتعظيم   •
نوعية اخلدمة وفعالية التكاليف، يجب أن تتسم البنوك باحلنكة واملهارة والبراعة 
في تقسيم إلى شرائح حسب نوع العميل وقيمته بالنسبة للبنك. إذ ميكن أن 
تتفاوت الفرص وااطر واالحتياجات املالية تبعا للسمات املميزة مثل الصناعة، 

وهيكل امللكية، ونضوج األعمال، ودرجة االعتماد على التجارة الدولية.

تعتبر  ال  اإلقراض.  مجرد  تتجاوز  التي  واألدوات  املنتجات  من  سلسلة  تقدمي   •
القروض في أغلب األحيان القوى الرئيسية احملركة لربحية العمليات املصرفية 
وجه  أفضل  يكون  أن  ميكن  ولكن  واملتوسطة،  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة 
الستخدامها هو جعلها وسيلة الجتذاب واستبقاء العمالء. وتأتي إيرادات قوية 
في  مبا  ــ  املضافة  القيمة  ذات  بفعالية  امعة  املنتجات  من  طائفة  تقدمي  من 
ذلك الودائع واملنتجات واألدوات اخلاصة باملعامالت البنكية ـــ مما يعكس الرؤية 

املتبصرة الحتياجات العميل.

بناء مهارات تنمية وتطوير املنتجات واألدوات. يلزم توافر هذه املهارات من أجل   •
املستهدفني،  العمالء  إلى  منتجات  تقدمي  عند  للعمالء  قوية  قيمة  خلق 
لفعالية  القياسي  والتوحيد  البساطة  بتفعيل  البنك  جانب  من  وللقيام 

التكلفة.

ثقافة املبيعات وقنوات تقدمي اخلدمة

تقدمي  في  العالقات  إلدارة  التقليدي  النهج  عن  بعيدا  الرئيسية  البنوك  حتولت 
ذلك  من  بدال  قامت  إذ  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  إلى  املصرفية  اخلدمات 
بتعديل وتكييف مناهجها اخلاصة بالشرائح العريضة في السوق مع زيادة التركيز 
بدرجة أكبر على حجم املبيعات. ويتضح ذلك كثيرا من فصل وظيفة املبيعات عن 
هذه  من  املستفادة  الدروس  وتتضمن  والضمانات.  التغطية  وعن  العمالء  خدمة 

البنوك ما يلي:

جعل املؤسسة املصرفية في موضع التركيز على املبيعات. ينعكس التوجه   •
اخلاصة  املصرفية  للعمليات  الناجحة  اإلدارة  ثقافة  في  املبيعات  نحو 
والهيكل  والتوظيف،  التعيني  ومعايير  واملتوسطة،  الصغيرة  باملؤسسات 
ووظائف  األعمال  وتطوير  تنمية  مسؤوليات  بني  الفصل  ويتم  التنظيمي. 
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املبيعات  بني  الصحيح  التوازن  لتحقيق  آليات  استخدام  مع  اخللفية،  املكاتب 
وااطر.

في  املبيعات  أداء  أهمية  تعني  واستباقية.  تفاعلية  بطرق  العمالء  اكتساب   •
يكون  أن  وجوب  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  املعني  املصرفي  العمل 
تستطيع  ال  فالبنوك  وتفاعلية؛  استباقية  طرق  على  مبنيا  العمالء  اكتساب 
النهج  هذا  جناح  ويتطلب  الفروع.  ردهات  إلى  العمالء  دخول  بانتظار  االكتفاء 
وتنفيذ  العمالء  عن  واخلارجية  الداخلية  البيانات  عن  والتنقيب  اجلمع  التفاعلي 
إمكانات  جميع  من  التعاقدية  االستفادة  من  للتأكد  جيدا  منظمة  عملية 

وقدرات العميل.

أساس  يستند  اخلدمات.  لتقدمي  كقناة  البنك  فروع  شبكة  كفاءة  ضمان   •
قربها  إلى  معها  املتعاملة  للبنوك  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  اختيار 
ولكن  اخلدمات،  لتقدمي  مهمة  قناة  البنوك  أن  ومبا  الفروع.  مواقع  من  اجلغرافي 
حاجة  في  البنوك  فإن  كقناة،  تكلفتها  ارتفاع  احتماالت  استبعاد  عدم  مع 
وخدمة  املبيعات  على  الفروع  تركيز  طريق  عن  الكفاءة  مردود  تعظيم  على 
وتكليف  متخصصة  فروع  وإنشاء  اخللفية،  املكاتب  وظائف  ومركزية  العمالء، 
ذات  املستهدفة  الشرائح  احتياجات  تلبية  أجل  من  متفرغني  موظفني 

األولوية. 

القنوات  تتسم  اخلدمات.  لتقدمي  التكلفة  منخفضة  قنوات  استخدام   •
والعمليات  املباشر،  التسويق  مثل  ــ  اخلدمات  لتقدمي  التكلفة  املنخفضة 
املصرفية عبر االنترنت، ومراكز االتصال، ومراكز البطاقات، والعمليات البنكية 
من خالل نقاط البيع ــ بكونها طرقا محققة للكفاءة وفعالية التكاليف في 
خدمة العمالء. وفي مقدور البنوك الرئيسية تطوير هذه القنوات وخلق حوافز 

مشجعة للعمالء على استخدامها. 

تعظيم عائد البيع املتبادل واالستفادة من الشبكات املعنية باملؤسسات   •
عميل.  كل  من  اإليرادات  زيادة  إلى  املتبادل  البيع  يؤدي  واملتوسطة.  الصغيرة 
العالقات  على  يعتمد  ألنه  املبيعات  لزيادة  التكلفة  فعالة  طريقة  ميثل  فهو 
عن  قليال“  أو  كثيرا  يعرفون  ال  ”لعمالء  البيع  إلى  السعي  من  بدال  القائمة 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  بني  تربط  التي  الشبكات  ومتثل  البنك. 
والتآزر  التضافر  الستخدام  مصادر  واملوظفني  واملوردين  والعمالء  ومالكيها 
املتبادل  البيع  عمليات  تركز  الربحية،  حتقيق  وفي  املبيعات.  تعزيز  في 
األدوات  على  التركيز  نهج  من  بدال  العميل  أهمية  على  واألدوات  للمنتجات 

واملنتجات.

إدارة ااطر االئتمانية

واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  عملياتها  في  الناجحة  البنوك  تخلت 
عن املناهج التقليدية إلدارة ااطر االئتمانية، حيت حتولت من تقليل هذه ااطر 
عالوة  تضمني  وسعها  في  أن  البنوك  ووجدت  إداراتها.  إلى  ممكنة  درجة  ألدنى 
عالقة  على  االعتماد  اقتصار  إلى  حاجة  في  ليست  وأنها  األسعار  في  ااطر 
البنوك  واهتدت  القروض.  لتأمني  الرهنية  الضمانات  على  أو  وحدها  اإلقراض 
الصغيرة  املؤسسات  عن  املتاحة  البيانات  من  لالستفادة  طرق  إلى  الرئيسية 
كاملة.  مالية  معلومات  توافر  إلى  االفتقار  عن  التعويض  في  واملتوسطة 
اإلستراتيجي  اال  وهي  االئتمانية،  ااطر  إدارة  من  املستفادة  الدروس  وتتضمن 

الرابع، ما يلي:

فصل إدارة ااطر عن وظائف املبيعات. استخدمت البنوك عددا من النماذج   •
للفصل بني إجراءات منح القروض، وضماناتها، وصرفها. وتتفاوت هذه النماذج 
من  محددة  وعمليات  متفرغني  موظفني  تكليف  حقيقة  في  تشترك  ولكنها 

هذا  حتقيق  وميكن  املبيعات.  عن  األنشطة  هذه  فصل  مع  ااطر،  تقييم  أجل 
(انظر  القرار  التخاذ  اآللي  النظام  خالل  من  مركزية،  ال  بيئة  في  أيضا  الفصل 

أدناه).

ااطر  حتديد  كيفية  معرفة  متثل  والضمان.  التغطية  قدرات  في  االستثمار   •
الكاملة  املعلومات  غياب  في  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  االئتمانية 
الالزمة لذلك عملية مستغرقة للوقت وتتطلب تراكم البيانات. كما أن ضمان 
مزيجا  غالبا  يتطلب  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  إلى  املقدمة  القروض 
مركبا من أنواع البيانات، مبا في ذلك املصادر غير الرسمية. إذ يؤدي متكن البنك 
من بناء املعرفة (والنماذج اإلحصائية) عن هذا القطاع إلى حتسني قدراته على 

التنبؤ بااطر االئتمانية.

أن  الفعالة  البيانات  أنظمة  مقدور  في  للحافظة.  التلقائية  اآللية  املتابعة   •
إلى  استنادا  احلوافظ  متابعة  خالل  من  التكاليف  تخفيض  من  البنوك  متكن 

إشارات اإلنذار املبكر التلقائية.

حتديد أولويات الكفاءة فيما يتعلق بإدارة الديون املعدومة. في مقدور البنوك   •
التي تستطيع تأمني االستجابة السريعة لإلشارات الدالة على القروض املتعثرة 
أن  ــ  للعميل  اجليدة  اخلدمات  حقل  في  مهمة  وظيفة  ذلك  اعتبار  خالل  من  ــ 

متنع حدوث خسائر كبيرة.

الرئيسية  البنوك  قامت  بااطر.  اخلاصة  للنماذج  أدوات  واستخدام  تطوير   •
باملؤسسات  املتعلقة  ااطر  تقدير  على  قدرتها  لتعزيز  إحصائية  مناذج  بوضع 
واقع  من  غالبا  بناؤها  يتم  التي  األدوات،  هذه  شأن  ومن  واملتوسطة.  الصغيرة 
تراكم بيانات احلافظة، أن تساعد في حتقيق اتساق وموضوعية ضمان االئتمان، 
صالحيات  وتفويض  واحلوافز،  اخلدمات،  أسعار  حتديد  في  مفيدة  أنها  كما 

اإلقراض، وقياس الربحية، واالقتصاد في تخصيص رأس املال. 

تكنولوجيا املعلومات وأنظمة إدارة املعلومات

إعادة  البنوك  على  تعنيّ  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  خدمة  فعالية  لتحقيق 
تكون  حتى  وإدارتها  املعلومات  بتكنولوجيا  اخلاصة  أنظمتها  إصالح  أو  تشكيل 
القرارات  اتخاذ  لعمليات  ومفيدة  نافعة  وحتليلها  جمعها  يجري  التي  املعلومات 
اخلاصة باألعمال ومساندة إجراءات وعمليات االستجابة. فعلى سبيل املثال، حتتاج 
تقييم  من  البنوك  متكني  إلى  أخرى،  أمور  بني  من  املعلومات،  تكنولوجيا  أنظمة 
ومستويات  واألدوات،  واملنتجات  العمالء،  شرائح  من  شريحة  كل  حسب  الربحية 
بشأن  املتخذة  الرئيسية  القرارات  استنارة  حتقيق  ذلك  شأن  ومن  اتلفة.  العمالء 
الواجب  والعمالء  البنك  قبل  من  تقدميها  الواجب  واألدوات  املنتجات  نوع 
مجال  في  البنوك  وخبرات  جتارب  من  الناشئة  الدروس  وتتمثل  استهدافهم. 

تكنولوجيا املعلومات وأنظمة إدارة املعلومات فيما يلي:

ألن  نظرا  املعلومات.  إدارة  وأنظمة  املعلومات  تكنولوجيا  دور  وتثمني  فهم   •
باعتبارات  مدفوع  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  املعني  املصرفي  العمل 
حيويا  عامال  أصبحت  قد  إدارتها  وأنظمة  املعلومات  تكنولوجيا  فإن  احلجم، 
وفورات  وحتقيق  واألدوات،  املنتجات  وتطوير  وتنمية  العمالء،  خلدمة  وأساسيا 
أن  الرئيسية  البنوك  في  اإلدارة  وترى  العامة.  النسبية  وامليزة  التكلفة، 

استثمارات تكنولوجيا املعلومات ضرورية ألنشطة عمل البنك األساسية.

الوظائف  بني  من  اإللكترونية.  والبرامج  األجهزة  من  املالئمة  الهيكلية  بناء   •
بتسهيل  البنك  في  الكمبيوتر  وشبكات  منظومة  تقوم  أن  يجب  األخرى، 
التخزين املركزي للبيانات اخلاصة بالعمالء واحملاسبة، وحتقيق كفاءة االتصال بني 
الفروع. وبصفة خاصة، تعتبر البيانات املركزية املوحدة اخلاصة بالعمالء عامال 
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احلافظة  واقع  من  املتاحة  الفرص  ورصد  البنك  مع  املتعاملني  لفهم  أساسيا 
لتفادي  اإللكترونية  البرامج  بني  التكامل  حتقيق  أيضا  ذلك  ويتطلب  الراهنة. 

ازدواجية البيانات.

حتديد األولويات اخلاصة بالقدرات التحليلية. يعد هيكل البيانات عنصرا الزما   •
لتدعيم الثقافة املوجهة نحو أهمية األداء؛ والنهج الكمي إلدارة ااطر؛ وقدرات 
املباشر،  والتسويق  شرائح،  إلى  تقسيمهم  تتضمن  التي  العمالء  عالقات  إدارة 
وحتقيق الوضعية املثلى لقنوات التوزيع. ولتحقيق هذه األغراض، يجب أن تكون 
البنوك قادرة على استرجاع البيانات وحتليلها، وجعل قدرات استخالص البيانات 

وحتليلها متاحة ملوظفي التشغيل والعمليات.

بدء العمل: الدخول في رحاب العمل املصرفي 
املعني باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة أو 

نطاقه  توسيع 

للدروس  ملخصا   1-4 القسم  في  املستخلصة  الرئيسية  النتائج  تقدم 
الصغيرة  باملؤسسات  املصرفي  العمل  وجتارب  خبرات  من  الناشئة  اجلماعية 
وجوب  كيفية  بشأن  ماثال  يظل  التساؤل  أن  إال  احلاضر.  الوقت  في  واملتوسطة 
الالزمة  اخلطوات  هي  وما  البنوك.  قبل  من  الدروس  لهذه  التنفيذي  التطبيق 
املؤسسات  بهذه  اخلاصة  املصرفية  العمليات  في  الناجح  الدخول  نحو  للتوجه 
السؤال  هذا  على  البنوك  جتيب  أن  ميكن  القائمة؟  العمليات  نطاق  توسيع  أو 
الدخول  إلى  السعي  عند  نقاط   5 من  املكونة  العمل“  ”بدء  عملية  باستخدام 
وتبدأ  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  سوق  في  العمليات  نطاق  توسيع  أو 
الصغيرة  املؤسسات  سوق  في  الفرصة  فهم   (1) يلي:  مبا  العملية  هذه 
في  النوعية  اجلودة  مدى  لتحديد  املنافسة  بيئة  استقصاء   (2) واملتوسطة، 
تلبية احتياجات العمل املصرفي املعني بهذه املؤسسات. وعند حتليها مبفهوم 

االستفادة من املساعدة اخلارجية وتفعيلها: دخول بنك إن بي دي 
(NBD) في شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وغيرها من املؤسسات 

املالية الدولية 

خدمة  على  يركز  إقليمي  روسي  بنك  وهو  عام 1992،  في  دي  بي  إن  بنك  تأسيس  مت 

النمو  حتقيق  على  قدرته  البنك  هذا  أثبت  وقد  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات 

املستدام على الرغم من التعرض ألزمات مالية قاسية، مبا في ذلك األزمة الروسية 

عام 1998 واألزمة العاملية الراهنة (2009). وباإلضافة إلى معايير التغطية والضمان 

الصارمة التي تشمل التحليل املتعمق للشركات، يعمل بنك إن بي دي على حتقيق 

النمو املستدام من خالل الدخول في عالقة شراكة مع مؤسسات مالية دولية مثل 

مؤسسة التمويل الدولية.

األجل  الطويلة  القروض  متويل  في  مشكلة  حجما  األصغر  البنوك  تواجه  قد 

القصيرة  الودائع  من  مال  رأس  من  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  إلى  املقدمة 

األجل. ومبا أن التشريعات الروسية تسمح للعمالء من الشركات بسحب الودائع 

في أي وقت، فقد احتاج بنك إن بي جي إلى احلد من تعرضه للنقص في السيولة. 

املؤسسات  واستهداف  األجل،  الطويل  املال  رأس  زيادة  على  البنك  هذا  وعمل 

الرأسمالية  األسواق  من  مالية  موارد  لتدبير  انطالق  كنقطة  الدولية  املالية 

األوروبي  البنك  مثل  دولية  مالية  مؤسسات  مع  البنك  تواصل  وقد  التجارية. 

مع  شراكة  في  ودخل  الهولندية،  اإلمنائي  التمويل  وشركة  والتعمير،  لإلنشاء 
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في املائة من قاعدة متويله في الوقت الراهن. وقامت بعض هذه املؤسسات بتقدمي 

قروض جماعية، بينما يتم استكمال املوارد املقدمة من هذه املؤسسات مبوارد من 

التجاريني. املستثمرين  قبل 

علما بأن مساندة مؤسسة التمويل الدولية لبنك إن بي دي تتجاوز نطاق تقدمي رأس 

في  واملساعدة  املعلومات  إدارة  وأنظمة  املعلومات  تكنولوجيا  تتضمن  حيث  املال، 
مؤسسة  ساعدت  األخيرة،  احلالة  وفي  الطاقة.  استخدام  كفاءة  استثمارات  مجال 

التمويل الدولية هذا البنك على رصد املشاريع احملتملة واحتساب الوفورات املمكنة 

في الطاقة من أجل قياس زيادة ربحية التعامل مع العمالء، ثم القيام في النهاية 

بفتح مجال عمل جديد في سياق هذه العملية. ومثلما هو احلال بالنسبة للكثير 

موارد  تعبئة  سهولة  تزيد  الدولية  التمويل  مؤسسة  مع  الشراكة  فإن  البنوك،  من 

في  الدولية  املالية  املؤسسات  استثمارات  محل  وإحاللها  أخرى،  مصادر  من  مالية 

نهاية املطاف.

وقد ارتفعت حافظة قروض بنك إن بي دي املعنية باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

من 170 مليون دوالر في ديسمبر/ كانون األول 2006 إلى 250 مليون دوالر في ديسمبر/ 

كانون األول 2008.
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ميكن  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  سوق  تتيحها  التي  للفرص  واضح 
املمكنة  احلواجز  حتديد   (4) النسبية،  وميزتها  قدراتها  بتقييم   (3) أن  للبنوك 
املاثلة أمام دخول السوق، وااطر، وعوامل النجاح الرئيسية. وأخيرا، من أجل 
املضي قدما بصورة تدريجية وأساليب قابلة لالستدامة، يجب على البنوك (5) 
وخطة  اإلدارة  وأولويات  املطلوبة،  املوارد  حتدد  للتنفيذ  إستراتيجية  خطة  وضع 
زمني  جدول  مبوجب  البنك  قبل  من  تنفيذها  الواجب  التشغيلية  العمليات 

ومتعاقب. متسلسل 

فهم الفرصة التي تتيحها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

التالي،  القسم  في  التفصيل  من  بشيء  سنناقش  وكما  أشرنا،  أن  سبق  كما 
تتمثل اخلطوة األولى في تشكيل رؤية واضحة قابلة للقياس الكمي بشأن حجم 
النمو،  ومسار  شرائح،  إلى  وتقسيمه  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  سوق 
هذه  شأن  ومن  واألفضليات.  واالحتياجات،  املميزة،  واخلصائص  السمات  وحتديد 
حتديد  في  البدء  من  البنك  متكن  أن  الشرائح  مستوى  على  التفصيلية  املعرفة 
طرحها  الواجب  األسئلة  بني  ومن  خلدمتها.  الطرق  وأفضل  األولوية  ذات  الشرائح 

 viii:ما يلي

املستهدفة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  سوق  منو  ومسار  حجم  هو  ما   •

حسب الشريحة؟ 

ددة، واالحتياجات البنكية، واألفضليات حسب الشريحة؟ ما هي السمات احملُ  •

باملؤسسات  املعني  املصرفي  العمل  شرائح  هي  ما  ذلك،  إلى  استنادا   •

أولويات  ذات  كشرائح  تنشأ  أن  ميكن  التي  واملتوسطة  الصغيرة 

مرتفعة؟

ixاستقصاء بيئة املنافسة

قبل إمكانية حتديد الشرائح املستهدفة، يجب أن تستند االستطالعات املستنيرة 
بشأن بيئة املنافسة إلى البيانات اخلاصة بسوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. 

وتتضمن األسئلة الواجب طرحها ما يلي: 

ما هي اجلهات املنافسة القائمة بخدمة سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة   •
وما هي املنتجات واخلدمات املستخدمة؟

باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  العمليات  احتياجات  تلبية  تتم  كيف   •
قبل  من  اخلدمة  مجاالت  وأضعف  أقوى  هي  وما  واملتوسطة  الصغيرة 

املنافسني؟

املؤسسات  احتياجات  تلبية  تتم  حيث  معاجلتها،  تتم  أفضليات  توجد  هل   •
روح  املؤسسات  لهذه  املنافسة  اخلدمات  تُظهر  وهل  واملتوسطة؟  الصغيرة 

االبتكار والتفوق واالمتياز؟

ما هي االحتياجات واألفضليات التي لم تتم تلبيتها حتى اآلن؟  •

تقييم البنوك لقدراتها وميزتها النسبية

تتمثل اخلطوة التالية للبنك في حتويل بؤرة تركيزه األساسي لتنصبّ على عملياته 
وتقييم قدراته قياسا على املنافسني. وسوف يكون الوعي مبناطق تفوق ومتيز البنك 
− وليس ببساطة أداؤه اجلديد بل سمات تفوقه وامتيازه − عامال مهما في حتديد 
واملنتجات  استهدافها،  الواجب  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  شرائح  أولويات 
واألدوات التي يتعني طرحها، وكيفية تقدميها. وتتضمن األسئلة الواجب إثارتها ما 

يلي:

ما هي الطاقات والقدرات التخصصية الرئيسية للبنك؟ وما هي املواطن التي   •
يثبت فيها متيزه وتفوقه بشكل حقيقي؟

استنادا إلى ذلك، وإلى معرفة نقاط قوة املنافسني، ما هي ااالت التي يتمتع   •
البنك فيها بوضعية جيدة لتقدمي اخلدمات؟

ما هي املواضع التي يتعني على البنك تقويتها وحتسني عملياته، وكيف يتسنى   •
له إجناز ذلك؟

ما هي العقبات الداخلية التي يواجهها البنك في سعيه إلى دخول/توسيع نطاق   •
عملياته اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وكيف ميكنه التغلب عليها؟

حتديد احلواجز اخلارجية وااطر وعوامل النجاح الرئيسية

املسبق  التفاعلي  التقييم  إجراء  في  كثيرا،  جتاهلها  يتم  هامة،  خطوة  تتمثل 
من  العمالء  منظور  ببساطة  يتجاوز  فيما  فبالتفكير  والتخطيط.  للمخاطر 
من  أنه  جند  نفسه،  البنك  وقدرات  واملنافسني  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
األهمية مبكان أيضا استكشاف العوامل اخلارجية وفهم كيفية واحتماالت تأثيرها 
والتنظيمية  املالية  البيئات  استعراض  تسهيل  غالبا  ويتم  النجاح.  على 
هنا  العالقة  ذات  األسئلة  وتتضمن  املستقبلي.  التخطيط  طريق  عن  والتشريعية 

ما يلي: 

ما هي العوائق الواجب إزالتها لنجاح الدخول في السوق؟  •

ما هي ااطر اخلارجية التي يجب تخفيفها بصورة تفاعلية؟   •

ما هما أهم اثنني من ااطر اخلارجية التي يواجهها بنكنا في سعيه إلى دخول   •
ساحة العمل املصرفي املعني باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة أو توسيع نطاق 

عملياته فيها؟

انطالقا من إدراك أن التفوق والتميز في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيم هو   •
الهدف املنشود، ما هي القائمة املركزة اتصر لألشياء التي يجب على البنك 
املؤسسات  سوق  خدمة  في  للنجاح  وسليمة  صحيحة  بصورة  حتقيقها 

الصغيرة واملتوسطة؟

وضع خطة إستراتيجية للتنفيذ

تنفيذها  ليتم  للتطبيق  قابلة  خطة  وضع  في  األخيرة  التشغيلية  اخلطوة  تتمثل 
في  التوسع  عند  أو  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  سوق  في  الدخول  عند 
لهذه  خاصة  بصفة  بارزة  جوانب  ثالثة  وتوجد  السوق.  بهذه  اخلاصة  العمليات 
إدراك  النجاح  ويتطلب  التتابعي.  والتسلسل  والتوقيت،  املوارد،  متطلبات  اخلطة: 
أنه ال ميكن تنفيذ كل شيء في وقت واحد وأن النهج التدريجي املرحلي هو غالبا 
وتتضمن  املسار.  وتصحيح  احلقيقي  الوقت  في  التعلم  إلتاحة  األمثل  السبيل 

األسئلة التي يطرحها البنك عن وضع خطة إستراتيجية للتنفيذ ما يلي:

viii   الحظ أن هذه األسئلة ليست شاملة وال محيطة بكل اجلوانب بصورة كاملة.
ix  ميثل تقييم السوق األداة الرئيسية التي متكن البنوك من فهم الفرصة التي تتيحها سوق 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة باإلضافة إلى متكينها من استقصاء بيئة املنافسة. ويصف 
القسم 4-3 تقييما لسوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ويعرض األسئلة الرئيسية التي 

يتعني اإلجابة عليها بقدر كبير من التفصيل.
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اخلاصة  املصرفية  الفرصة  ظل  في  التنفيذ  لنجاح  املطلوبة  املوارد  هي  ما   •
باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة؟

ما هي املفاضالت وتكاليف الفرصة البديلة لتوزيع املوارد في ظل هذا اجلهد؟  •

كيف ينبغي أن يقوم البنك بتحديد التوقيت والتسلسل املنطقي للدخول في   •
السوق أو تنفيذ خطة التوسع؟

ما هي اآلليات التي ميكن إنشاؤها لضمان تعلّم البنك واستفادته من معرفته   •
الصغيرة  باملؤسسات  املعني  املصرفي  العمل  مجال  في  منوه  سياق  في 

واملتوسطة؟ 

أدوات الدخول في السوق أو توسيع نطاقه

عملية  خالل  وتوجيهها  البنوك  بيد  األخذ  ميكنها  التي  األدوات  من  عدد  يوجد 
الشروع في دخول السوق أو تنفيذ عملية التوسع. وهنالك أداتان مفيدتان بصفة 
للبنوك  يتيح  الذي  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  سوق  تقييم   (1) هما  خاصة 
يساعد  الذي  للعمليات  التشخيصي  واالختبار   (2) املنافسة،  وبيئة  الفرص  فهم 
ووضع  وضعف البنك من أجل تقييم قدراته  قوة  الضوء على جوانب  في تسليط 
بوضع  الدولية  التمويل  مؤسسة  قامت  وقد  السوق.  إلى  بالدخول  املعنية  اخلطة 
منهجيات بكل نوع من أنواع هذه األدوات استنادا إلى ما استخلصته من جتاربها 
قطاع  خدمة  على  العالم  حول  املالية  اخلدمات  مقدمي  مساعدة  في  وخبراتها 
للبنوك  ميكن  كيف  جيم  املرفق  ويصف  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات 
املتطلعة إلى خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة أن تدخل في عالقة شراكة 
مع مؤسسة التمويل الدولية. وبالنسبة لالختبار التشخيصي للعمليات، قامت 
التشخيصي  لالختبار  أدوات  مجموعة  بإنشاء  الدولية  التمويل  مؤسسة 
(االختبار  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  للعمليات 

التشخيصي). 

مؤسسة  لتقييم  وافيا  شرحا  أدناه  نقدم  األدوات،  هذه  استخدام  كيفية  لتوضيح 
االختبار  عن  فضال  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  لسوق  الدولية  التمويل 
التعمق  من  مبزيد  الشروحات  هذه  وتستكشف  أعاله.  إليه  املشار  التشخيصي 
ناقشناها  التي  العمل“  ”بدء  عملية  في  الرئيسية  واخلطوات  الدروس  أبعاد  بعض 

في األقسام السابقة.

تقييم سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

تقييم السوق هو الوسيلة الرئيسية التي متكن البنوك من إجناز اخلطوتني األوليني 
الصغيرة  املؤسسات  سوق  في  املتاحة  الفرصة  فهم  وهما:  العمل“  ”بدء  لعملية 
ثالثة  إلى  التقييم  هذا  تقسيم  وميكن  املنافسة.  بيئة  واستقصاء  واملتوسطة 
بيئة  تقييم   (2) وتأهيله،  وحتديده  العمالء  لطلب  الكمي  التقدير   (1) نات:  مكوّ
املنافسة، (3) تقدير قيمة خدمة قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من منظور 
االختبار  مع  الفرصة،  قيمة  تقدير  وهو  الثالث،  املكون  يتفاعل  وقد  البنك. 
التشخيصي أيضا ألن مواطن قوة وضعف البنك ميكن أن تشير إلى التكلفة التي 

ستترتب على اغتنام هذه الفرصة.

التقدير الكمي للطلب وحتديده وتأهيله

منتجات  على  للطلب  الكمي  القياس  في  السوق  لتقييم  األول  الهدف  يتمثل 
هذا  وحتديد  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  العمليات 

إلى  والتقسيم  احلجم،  تقدير  على  ذلك  وينطوي  وتأهيله.  وتكييفه  الطلب 
املميزة  السمات  جانب  إلى  الصغيرة،  املؤسسات  سوق  ووصف  شرائح، 
أما  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  من  احملتملني  للعمالء  املالية  لالحتياجات 
البيانات،  مصادر  من  الكثير  باستخدام  عليها،  احلصول  الواجب  املعلومات 

فتشمل ما يلي:

اتلفة  التعريفات  جتميع   − واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تعريفات   •
مثل  التشغيل  بلد  في  املستخدمة  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
والتشريعات  احلكومية،  واملصالح  الوزارات  جانب  من  املستخدمة  التعريفات 
أمكن  حيثما  والقيام  األعمال.  بتنظيم  اتصة  والسلطات  بالرهونات،  اخلاصة 
بني  فيما  أخرى  تباينات  وأية  احلجم  حسب  والفوارق  االختالفات  بتضمني  ذلك 

الصناعات.

حجم السوق − حتديد عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ومساهمتها في   •
السنوية)،  (اإليرادات  احمللي  الناجت  إجمالي  وفي  الوطني  الصعيد  على  العمالة 
وتقديرات  األخرى  املالية  واملؤسسات  البنوك  من  والقروض  الودائع  وإجمالي 

إمكانات التمويل.

حجم السوق حسب الشرائح الفرعية، مبا  السوق − حتليل إحصاءات  تركيبة   •
في ذلك حجم الشركة، والصناعة، واملوقع اجلغرافي، والوضع القانوني، وهيكل 

امللكية، وعدد سنوات مزاولة النشاط.

الصغيرة  املؤسسات  قطاع  في  املهمة  االجتاهات  حتديد   − السوق  اجتاهات   •
واملتوسطة، مبا في ذلك مسار النمو، والتغيرات الهيكلية، واملنتجات واخلدمات، 

وتطور قنوات تقدمي اخلدمات، والتغيرات التنظيمية املتوقعة. 

االحتياجات املالية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة − الستكمال البيانات   •
حتديد  يجب  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  وقروض  ودائع  بإجمالي  اخلاصة 
الشرائح  من  شريحة  لكل  املمثلة  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  عينة 
مع  شخصية  مقابالت  إجراء  أو  االستقصاء  ثم  السوق.  في  األولوية  ذات 
عن  معلومات  مثل  عنها  معلومات  وجتميع  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات 
البنوك  جتاه  وموقفها  لها،  املميزة  العامة  والسمات  للشركة،  العام  املدير 
املالية  اإلدارة  واحتياجات  املالية،  اخلدمات  بتقدمي  املعنية  األخرى  واألطراف 
للموردين  الدفع  وأدوات  وعمليات  الراهن،  الوقت  في  املستخدمة  واألدوات 
االستشارية  باخلدمات  واالستعانة  واملدينني،  املدينة  الذمم  وإدارة  واملوظفني، 

واألعمال. باألنشطة  املتعلقة 

ميكن  ككل،  السوق  عن  أعاله  إليها  املشار  املعلومات  جتميع  إلى  باإلضافة 
بالبحث  شرائح  إلى  السوق  لتقسم  نطاقا  األوسع  العملية  استكمال  للبنك 
العملية  هذه  وتتضمن  العمالء.  حافظة  في  املوجودة  البيانات  عن  العميق 
ضمن  أيضا  اعتبارهم  ميكن  الذين  البنك  في  احلاليني  العمالء  عدد  تقدير 
البنوك  أحد  ويقول  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  من  احملتملني  العمالء 
هم  البنك  في  اخلاصة  املصرفية  العمليات  عمالء  معظم  ”إن  الرئيسية 
احلاليني  العمالء  حجم  حتديد  وبعد  ومتوسطة“.81  صغيرة  مؤسسات  أصحاب 
إلى  بالتقسيم  البنك  يقوم  أن  ميكن  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  من 
شرائح وتكوين خالصة موجزة عن العمالء طبقا لكل من السمات واخلصائص 
إجراء  بها  يتم  التي  الطريقة  بنفس  املالية  واالحتياجات  لألعمال  املميزة 

التحليل العام للسوق. 
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من  احلاليني  العمالء  ألن  خاصة  بصفة  مهما  البيانات  عن  التنقيب  يعتبر 
على  للطلب  كبير  مصدرا  ميثلوا  أن  ميكن  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
املنتجات واألدوات اجلديدة، وإلمكانية متتع البنك مبيزة نسبية فيما يختص بهؤالء 
للغاية  ضئيلة  نسبة  أن  األحيان  من  كثير  في  جند  املثال،  سبيل  فعلى  العمالء. 
من أصحاب احلسابات البنكية (الودائع) من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة هم 
أيضا من بني احلائزين على قروض، وأن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املقترضة 
حسابات  بالفعل  فيها  لديها  التي  البنوك  من  قروض  على  احلصول  إلى  متيل 
املصرية،  للسوق  الدولية  التمويل  مؤسسة  تقييم  إلى  ونشير  بالودائع.  خاصة 
لديها  كانت  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  املائة  في   68 أن  وجد  الذي   82
ودائع في البنك، ولكن كان هناك قروض في ذمة 8 في املائة من هذه املؤسسات 
أخرى  إضافية  نسبة  وأعربت  البنكية).  احلسابات  أصحاب  من  املائة  في   12 (أي 
قدرها 18 في املائة (27 في املائة من أصحاب احلسابات) عن الرغبة في االقتراض 
حاليني  لعمالء  تلبيته  ميكن  محتمال  طلبا  ميثل  ما  وهو  القادمني،  العامني  في 

للبنك (الشكل 40).

الصغيرة  املصرية  املؤسسات  أرباع  ثالثة  من  أكثر  أن  أيضا  التقييم  هذا  ووجد 
من  القروض  تلك  على  حاصلة  مؤسسات  هي  قروض  ذمتها  في  التي  واملتوسطة 
تلبيته  تتم  لم  الذي  الطلب  أن  فكرة  يؤيد  ما  وهو  ودائع،  فيه  لديها  الذي  البنك 
الراهنة  احلافظة  واقع  من  واحملدد  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  من  للعمالء 

للبنك، ميثل فرصة كبيرة ميكن اغتنامها بتكلفة منخفضة.

تقييم بيئة املنافسة

بينما يهتم القياس الكمي بحجم السوق، فإن الهدف الثاني لتقييم السوق − 
فهم  البنك  على  ويجب  السوق.  من  باحلصة  يهتم   − املنافسة  بيئة  تقييم  وهو 
واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  احتياجات  بتلبية  فعليا  املنافسني  قيام  درجة 
وباإلضافة  السوق.  في  املشاركة  فرصة  مالمح  يشكل  أن  ذلك  شأن  من  ألن 
لذلك، من األمور الثمينة والقيمة أن يتم التعلّم قدر املستطاع عن كيفية قيام 
األمر  ذلك  يساعد  فسوف  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  بخدمة  املنافسني 
أفكارا  يتيح  مما  املنافسني،  أداء  في  واملظلمة  املضيئة  اجلوانب  حتديد  في  البنك 
األدوات  وتقدمي  العمالء  بخدمة  املعنية  البنك  إلستراتيجية  ثاقبة  ورؤى 

واملنتجات.

البنوك  مع  شخصية  مقابالت  إجراء  على  التقييم  هذا  أساليب  تشتمل 
املنافسة و”كشف األسرار وفك الطالسم واأللغاز“ − حيث ينطوي ذلك على 
زيارة الفروع املنافسة وتسجيل املالحظات املبنية على مجموعة من األسئلة 
املؤسسات  من  عينة  مع  الشخصية  املقابالت  أن  كما  واملستهدفة.  احملددة 
الصغيرة واملتوسطة بشأن احتياجاتها املالية هي مقابالت ميكن استخدامها 
املعلومات  أما  املنافسة.  البنوك  عن  وآراء  نظر  وجهات  اكتساب  في  أيضا 

فتشمل  املنافسة  بيئة  تقييم  في  معاجلتها  الواجب  الرئيسية  واملوضوعات 

ما يلي:

املنافسة  البنوك  تعريفات  استعراض   − العمالء  خدمة  في  املنافسني  نهج   •
التجزئة  فروع  مثل   ) اخلدمة  تقدمي  وقنوات  واملتوسطة،  الصغيرة  للمؤسسات 
واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  (الكاونترات)  األقسام  مقابل  العادية 
الصغيرة  باملؤسسات  املتعلقة  للعمليات  اصصة  الكاملة  باملراكز  باملقارنة 
الصغيرة  املؤسسات  خدمة  في  متخصصني  موظفني  ووجود  واملتوسطة)، 
واملتوسطة، ومواد التسويق لهذه املؤسسات، واملواقف واالجتاهات العامة نحو 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ومساندتها.

استعراض   − املنافسة  البنوك  تقدمها  التي  واألدوات  املنتجات  سلسلة   •
املمكن  األسئلة  وتتضمن  املنافسة.  البنوك  تطرحها  التي  املنتجات  سلسلة 

طرحها ما يلي:

ما هي املنتجات اخلاصة، إنْ وُجدت، التي يتم تقدميها إلى املؤسسات الصغيرة   •
واملتوسطة؟ 

ما هي أنواع املنتجات االئتمانية املطروحة؟   •

ما هي السمات املميزة − مثل خيارات تواتر التقسيط، وحجم القرض وحدود   •
واألدوات  للمنتجات   − والرسوم  واألتعاب  الفائدة  وأسعار  االستحقاق،  آجال 

اخلاصة بالقروض؟

هي  وما  القروض،  طلبات  تقدمي  بشأن  املتبعة  والشروط  اإلجراءات  هي  ما   •
داللتها بالنسبة لنهج البنك جتاه إدارة ااطر االئتمانية؟

ما هي املنتجات واألدوات األخرى املتاحة للودائع واملعامالت األخرى؟   •

باإلضافة   − املنافسة  البنوك  عن  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تصورات   •
بخصوص  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  عينة  مع  مقابالت  إجراء  إلى 
هذه  تصورات  ببحث  أيضا  املقابالت  هذه  تقوم  أن  ميكن  املالية،  احتياجاتها 
السوق.  في  املالية  اخلدمات  بتقدمي  القائمة  األخرى  األطراف  جتاه  املؤسسات 
طرح  من  الرغم  على  ناجحة  األجنبية  البنوك  تكون  قد  املثال،  سبيل  فعلى 
استعداد  بأسباب  املعنية  األسئلة  أما  تكلفة.  أكثر  بنكية  وأدوات  منتجات 
تلك  مع  التعامل  في  أعلى  تكلفة  لتحمل  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 

البنوك فتشمل ما يلي:

هل هناك أنواع معينة من املؤسسات، مثل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة   •
املوجهة نحو التصدير، تعد أكثر جاذبية في نظر البنوك األجنبية؟ 

منتجات  إلى  خاصة  بصفة  منجذبة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  هل   •
وأدوات معينة؟ وإذا كان األمر كذلك، ما هي هذه املنتجات واألدوات.

أن  وميكن  البنوك؟  هذه  بطبيعة  يتعلق  فيما  املهمة  األخرى  العوامل  هي  ما   •
أو  متعددة  بلغات  التحدث  يجيدون  موظفني  وجود  العوامل  هذه  تتضمن 
موظفات، ومرونة ساعات العمل، والقدرة على إشعار املؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة بأهميتها ومكانتها.

تصورات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عن البنك القائم بالتقييم   •
أن  يجب  املنافسة،  البنوك  عن  امعة  املنظور  جوانب  الستكمال   −
املؤسسات  وتصورات  آراء  باستقصاء  بالتقييم  القائم  البنك  يقوم 
هذه  مثل  وفي  يقدمها.  التي  اخلدمات  جتاه  واملتوسطة  الصغيرة 
املقابالت، ميكن أن يقدم البنك للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة قائمة 
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بنك  كل  كان  إذا  ما  عن  أسئلة  وطرح  اسمه  متضمنة  البنوك  بأسماء 

متمتعا مبا يلي:

هل يتمتع بسمعة طيبة؟  •

الصغيرة  املؤسسات  الحتياجات  مالئمة  وأدوات  منتجات  لديه  هل   •
واملتوسطة؟

هل لديه شبكة واسعة من ماكينات الصراف اآللي؟  •

هل لديه موظفون يجيدون فهم احتياجات أنشطة األعمال؟  •

املنافسة  واخلدمات  البنك  خدمات  بني  املقارنة  البيانات  جتميع  عمليات  شأن  من 
البنك  بعروض  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  وعي  درجة  واستكشاف 
السوق  في  الفور  على  اقتناصها  الواجب  الفرصة  طبيعة  توضح  أن  ومنتجاته 
وتسليط الضوء على مواطن القوة وجوانب الوهن والضعف. وبعبارة أخرى، إذا 
وإدراك  وعي  لديه  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  للغاية  قليل  عدد  كان 
محفوفا  يكون  رمبا  السوق  من  كبيرة  شرائح  اكتساب  فإن  ما،  لبنك  إيجابي 
املنافسة  بيئة  تقييم  أنشطة  من  نشاط  كل  فإن  عامة،  وبصفة  بالتحديات. 
سيؤدي إلى تعميق البحث والتحري واالستطالع بشأن البنك املنافس وعمالئه، 
وتنمية  إستراتيجي  موقع  اتخاذ  على  بذلك  القائم  البنك  قدرة  تعزيز  ثم  ومن 
املؤسسات  من  العمالء  لصالح  خصيصا  املهيأة  وجتربته  خبراته  وتطوير 

واملتوسطة. الصغيرة 

تثمني وتقدير الفرصة

لتقييم  األخير  الهدف  يتمثل  املنافسني،  وعروض  العمالء  طلب  استقصاء  بعد 
للفرصة  احملتملة  القيمة  تقديرات  في  املتاحة  املعلومات  دمج  في  السوق 
املبسطة  النسخة  أما  واألرباح.  اإليرادات  زيادة  حيث  من  البنك،  أمام  السانحة 
 (2004) الدولية  التمويل  مؤسسة  تقرير  من  توضيحات  مع   − العملية  لهذه 
تشمل  أن  فيمكن   − مصر  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  بيئة  بعنوان 

التالية.  اخلطوات 

التقدير الكمي للعمالء اجلدد احملتملني − يجب حتديد عدد العمالء احملتملني   .1
أن  ميكن  الذي  منهم  الفصيل  وتقدير  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من 
تقييم  تقديرات  أشارت  املثال،  سبيل  فعلى  معقولة.  بصورة  البنك  يخدمه 
آالف   5 وجود  إلى  الدولية  التمويل  مؤسسة  قبل  من  املصرية  السوق 
منطقة  في  موظف   200-10 منها  بكل  يعمل  ومتوسطة  صغيرة  مؤسسة 
في   40 كانت  البنوك  جانب  من  السوق  في  التغلغل  نسبة  وأن  اإلسكندرية 
 3 وجود  إلى  ذلك  ويشير  ومتوسطة).83  صغيرة  مؤسسة   2000) فقط  املائة 
دون  املنطقة،  هذه  في  األول“)  (”االتصال  احملتملني  اجلدد  العمالء  من  آالف 
مواقف  شأن  ومن  بالفعل.  بنكية  حسابات  لديهم  الذين  العمالء  احتساب 
البنوك،  جتاه  االستقصاء  في  املشمولة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
من  احملددة  والضعف  القوة  ومواطن  املنطقة،  هذه  في  املنافسني  وقدرات 
عدد  حتديد  في  البنك  تساعد  أن  للعمليات  التشخيصي  االختبار  خالل 
املؤسسات التي ميكن أن تصبح من عمالء البنك. ويوضح الشكل 41 طريقة 

هذا االحتساب. 

حتديد عدد العمالء احملتمل اهتمامهم باحلصول على خدمات إضافية من بني   .2
الصغيرة  للمؤسسات  اإلجمالي  العدد  حتديد  يجب   − احلاليني  العمالء 
أن  ميكن  الذين  العمالء  عدد  وتقدير  للبنك  الراهنة  احلافظة  في  واملتوسطة 
في   27 أعرب  مصر،  وفي  إضافية.  خدمات  أو  منتجات  على  باحلصول  يهتموا 
عن  إيداع  حسابات  لديها  التي  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  املائة 

الشكل 40: العمالء احلاليون ميثلون مصدرا رئيسيا للطلب الذي لم 
تتم تلبيته على منتجات القروض

املؤسسات املصرية الصغيرة واملتوسطة حسب استخدام 
املنتجات واألدوات البنكية

املصدر: مؤسسة التمويل الدولية (2004)، بيئة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مصر

الشكل 41: توقعات عدد العمالء من املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة الذين سيستقطبهم "من االتصال املباشر األول" 

XYZ البنك االفتراضي

تقديرات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مدينة اإلسكندرية مبوجب تقييم 
مؤسسة التمويل الدولية للسوق املصرية (2004)
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االهتمام باحلصول على قرض في خالل السنتني القادمتني.84 وإذا أنتجت البيانات 
عدد  إلى  احلاليني  العمالء  من  اجلزء  هذا  إضافة  ميكن  فإنه  مماثال،  رقما  امعة 

”العمالء احملتملني“ أيضا.

من  نوع  كل  حجم  تقديرا  يجب   − بيعها  املراد  املنتجات  وحجم  نوع  تقدير   .3
العمالء  جانب  من  طلب  عليها  يكون  أن  يُحتمل  التي  واألدوات  املنتجات  أنواع 
واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  من  احلاليني  والعمالء  املستهدفني  اجلدد 
تعتزم  التي  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  احلاليني  للعمالء  وبالنسبة 
واملتوسطة  الصغيرة  املصرية  املؤسسات  من  املائة  في   30 أشار  االقتراض، 
احلاجة  ولكن  املعدات.  متويل  عن  ستبحث  أنها  إلى  االستقصاء  في  املشمولة 
جارٍ  حساب  فتح  كانت  البنك  مع  األول  اتصالها  في  للمؤسسة  الرئيسية 
الذي  البنك  أما  املؤسسات).85  من  املائة  في   99 إفادة  (حسب  احمللية  بالعملة 
الراهن  الوقت  في  البنوك  خدمات  تغطيهم  ال  الذين  العمالء  يستهدف 
منتجات  حول  اجلديدة  أعماله  من  األعظم  اجلزء  متحور  توقع  عندئذ  فيمكنه 
أن  املنتجات  على  الطلب  تقديرات  على  يجب  أمكن،  وحيثما  الودائع.  وأدوات 
للسوق  الفرعية  الشرائح  حسب  واختالفات  تفاوتات  أية  االعتبار  في  تأخذ 

املستهدفة.

 − املنتجات  من  نتج  مُ كل  بيع  من  املتحققة  اإليرادات  بشأن  توقعات  إعداد   .4
البنك  يعتزم  التي  املنتجات  أنواع  من  نوع  لكل  احملتملة  اإليرادات  تقدير  يجب 
املنافسني،  أسعار  وتقييمات  احلالية،  احلافظة  من  بيانات  باستخدام  عرضها، 
عن  للبيانات  أخرى  مصادر  أية  أو  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  واستقصاء 
قبل  من  املدفوعة  الفائدة  أسعار  متوسط  بلغ  املثال،  سبيل  (على  السوق 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املصرية طبقا لدراسة عام 2004 نسبة 12 في 
تستخدم  أن  ميكن  املعاملة،  حجم  حسب  اإليرادات  تتفاوت  وحيثما  املائة). 
البنوك بيانات مثل متوسط مقدار القرض/الوديعة بالنسبة للشرائح الفرعية 
املستهدف في سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وبضرب املبيعات املتوقعة 
أمام  املتاحة  الفرصة  قيمة  حاصل  ينتُج  املنتجات  من  منتج  كل  إيرادات  في 

البنك.

قدر  القيام   − املنتجات  هذه  تقدمي  من  عميل  لكل  الربحية  التكلفة/  تقدير   .5
اإلمكان بتقدير تكلفة تقدمي املنتجات واخلدمات اجلديدة لكل عميل من عمالء 
وتعديل  عميل،  كل  من  الناجتة  والربحية  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
عن  التقديرات  هذه  وتعبّر  املقدرة.  ااطر  ملراعاة  والربحية  التكلفة  تقديرات 
على  احلصول  الصعب  من  يكون  ورمبا  اإلضافي.  الربح  حيث  من  الفرصة  قيمة 
معلومات عن تكاليف املنافسني أو حتليل التكاليف الداخلية حسب كل عميل. 
إال أن التحديد السليم للبيانات من واقع احلافظة احلالية للبنك ميكن أن يساعد 

في تقدمي أرقام تقريبية. 

الفرصة  وتقدير  تثمني  تعقيدات  تزيد  التي  العوامل  من  عددا  هناك  أن  الواقع 
إجناز  مثل  خدمة  أن  يبدو  فرمبا  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  بشأن  املتاحة 
حتفيز  في  تساعد  قد  ولكنها  تقدميها،  في  مكلفة  خدمة  هي  الدفع  معاملة 
بالصورة  جتميعها  عند  املربحة  املكشوف  على  السحب  حسابات  مبيعات 
الصحيحة املالئمة. ولعل من الصعب التنبؤ بفعالية وتكلفة الترويج الكتساب 
الصعوبة  وتنطبق  واستبقائهم،  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  العمالء 
أن  إال  جديدة.  سوق  إلى  بالوصول  املرتبطة  الثابتة  التكاليف  حتديد  على  نفسها 
طريق  عن  السوق  تقييم  تعزز  أن  ميكنها  للعمليات  التشخيصي  االختبار  أداة 
توضيح مسائل مثل األماكن احملتاجة لالستثمارات اجلديدة. وزيادة على ذلك، فإن 
على  قرارات  التخاذ  مطلوبا  أمرا  ليست  الفرصة  تقدير  في  املطلقة  الدقة 
الصغيرة  املؤسسات  سوق  استهداف  سيتم  كان  إذا  ما  بشأن  عالية  مستويات 

واملتوسطة وكيفية إجناز ذلك.

التحرّك إلى املستوى التالي: بنك هامكور يعيد الهيكلة من أجل 

حتقيق النمو املستدام

نظرا الستهدافه خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة منذ تأسيسه 

املؤسسات  بسوق  وإملامه  مبعرفته  هامكور  بنك  يتمتع   ،1991 عام  في 

الصغيرة واملتوسطة. إال أنه نتيجة لتوسعه إلى خارج مقاطعة أنديجان 

احتاج  الوطني،  الصعيد  على  حضوره  زيادة  ترسيخ  نحو  أوزبكستان  في 

عام  وفي  املستدام.  منوه  يحقق  مبا  والتموضع  عملياته  تقييم  إلى  البنك 

عام  منذ  البنك  مع  عملت  التي  الدولية  التمويل  مؤسسة  قامت   ،2006

2001، بترتيب استثمار في البنك مع برنامج للمساعدة الفنية يتضمن 

االختبار  بإجراء  املقيم  املستشار  وقام  املقيم.  األقدم  املستشار  وجود 

حتديد  عن  أخرى،  أمور  بني  من  أسفر،  الذي  البنك  لعمليات  التشخيصي 

وتبسيط  هيكله  لتحسني  البنك  يستخدمها  أن  ميكن  التي  الطرق 

عملياته املعنية بإدارة ااطر في إطار توسعه.

مبساعدة من مؤسسة التمويل الدولية، أنشا بنك هامكور دائرة معنية 

االمتثال  ووظائف  العمليات،  ومتابعة  رصد  على  لإلشراف  ااطر  بإدارة 

للقواعد النافذة، وسياسات وإجراءات االئتمان. وأدى ذلك إلى متكني البنك 
اإلدارة  عن  الفروع  مستوى  على  العالقات  إدارة  دور  فصل  وضوح  زيادة  من 

وأدوات  املنقحة  االئتمان  مبادئ  وضع  ومت  االئتمانية.  للمخاطر  املركزية 

على  االئتمان  ملسؤولي  وإبالغها  الرئيسي  املكتب  في  واإلرشاد  التوجيه 

مستوى الفروع. وبعد وضع هذه العمليات في حيز التنفيذ، استطاع بنك 

هامكور زيادة عدد القروض املقدمة إلى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

املستوى  في  أمثال  ثالثة  من  بأكثر  زيادة  وحتقيق  تقريبا  الضعف  مبقدار 

ي لإلقراض. الكمّ

زيادة حافظة قروض بنك هامكور إلى املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة بنسبة 366 في املائة منذ عام 2006
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مجموعة أدوات االختبار التشخيصي للعمليات املصرفية اخلاصة 

باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

يفي االختيار التشخيصي للعمليات املصرفية بعدد من األغراض، ولكن بالنسبة 
أو  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  سوق  في  الدخول  إلى  املتطلعة  للبنوك 
التوسع فيها، يقدم هذا االختبار التشخيصي إطارا لتقييم القدرات ووضع خطة 
الدروس  يُترجم  وهو  تشخيصية،  أداة  االختبار  هذا  ويعد  للتنفيذ.  إستراتيجية 
إلى  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  املعني  املصرفي  العمل  من  الناشئة 
خاللها  من  البنك  يقوم  أن  ميكن  التي  التقييم  معايير  من  ملموسة  مجموعة 
بفحص عملياته الراهنة أو اططة بشأن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ويتم 
عادة إجراء االختبار التشخيصي من قبل خبراء متخصصني من مؤسسة التمويل 
ااالت  في  البنك  وضعف  قوة  مواطن  بتقييم  االختبار  هذا  ويضطلع  الدولية، 
العمليات  ألداء  بالنسبة  األهمية  شديدة  تعتبر  التي  اخلمسة  اإلستراتيجية 
بالتفصيل  شرحه  سبق  كما  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية 
أعاله (القسم 4-1). وميكن لتحديد جوانب القوة أن يساعد البنك في فهم ميزته 
القدرات  إحدى  في  لضعف  التشخيصي  االختبار  حتديد  حالة  وفي  النسبية. 
املعروف أنها عامل أساسي لنجاح العمليات املصرفية اخلاصة بهذه املؤسسات، 
وكما  التنفيذ.  خطة  في  قصوى  أولوية  سيمثل  عندئذ  القدرة  تلك  حتسني  فإن 
التشخيصي  االختبار  مثل  التشغيلي  التشخيص  أداة  فإن  أشرنا،  أن  سبق 
للعمليات ميكن أن تتفاعل مع تقييم السوق بإلقاء الضوء على الربحية احملتملة 

من اغتنام فرصة سانحة. 

من  مبساندة  أو  بنفسه  إما  التشخيصي  االختبار  بإجراء  البنك  يقوم  أن  ميكن 
كلتا  في  ويتم  االستشارية.  للخدمات  برنامج  إطار  في  الدولية  التمويل  مؤسسة 
احلالتني تصنيف مستوى خبرة البنك في ااالت اإلستراتيجية اخلمسة. وتؤدي أداة 
طريق  عن  التقييم  هذا  تسهيل  إلى  التشخيصي  االختبار  في  التصنيفي  القياس 
لهذه  معيارا  و56  اإلستراتيجية  ااالت  في  أساسية  قدرة   22 مجموعه  ما  حتديد 

القدرات.

يقدم اجلدول 4 قائمة بهذه القدرات واملعايير األساسية، إلى جانب وصف لتقييم 
كل مجال من ااالت اإلستراتيجية اخلمسة.

أو  الدخول  في  تطمح  التي  للبنوك  خصيصا  التشخيصي  االختبار  إعداد  مت 
االختبار  وهذا  واملتوسطة.  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  العمليات  في  التوسع 
البنك  تصنيف  يتم  معيارا  من 56  معيار  لكل  بالنسبة  ألنه  خاصة  بصفة  مفيد 
واخلصائص  للسمات  تفصيليا  وصفا  التقييمي  التصنيف  أداة  تقدم  مبوجبها، 
عليه  ينطبق  كان  إذا  ملا  طبقا  البنك  تصنيف  ويتم  البنك.  قدرات  بني  متيز  التي 
بنك   (4) متقدم،  بنك   (3) ناشئ،  بنك   (2) التكوين،  مرحلة  في  بنك   (1) وصف 
هذه  تساعد  للبنك،  احلالي  الوضع  معاجلة  إلى  وباإلضافة  مستوى.  بأعلى  حديث 
لتحسني  التالي  املستوى  في  املمكن  التركيز  محور  فهم  في  البنك  األوصاف 
اإلستراتيجية  اخلطة  في  عناصر  إلى  أيضا  بسهولة  األوصاف  وتُترجم  العمليات. 
اخلدمة  تقدمي  قنوات  تصنيف  ملعيار  توضيحيا  عرضا   5 اجلدول  ويقدم  للتنفيذ. 
الرئيسي  الهدف  أن  ناشئ“  ”كبنك  املصنف  البنك  يقرر  ورمبا  منخفضة.  بتكلفة 
املكاملات  من  معينة  نسبة  أن  في  يتمثل  التنفيذ  خطة  في  متابعته  الواجب 
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اجلدول 4: القدرات التي يقوم بتقييمها االختبار التشخيصي

املعاييرالقدرات األساسيةالوصفاال اإلستراتيجي

اإلستراتيجية، ومحور التركيز 
على املؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة وقدرات التنفيذ

تقييم مدى قدرة البنك على تصميم إستراتيجية عمل مدفوعة باالعتبارات 
اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة وتنفيذها بصورة مستمرة 

ومنتظمة. وينطوي ذلك على تقييم اإلطار العام لتصميم اإلستراتيجية، 
وإدارة املوارد البشرية، وإدارة األداء، وتقييم تنفيذ محور التركيز اخلاص 
باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في إستراتيجية البنك وعبر هيكله 

التنظيمي.

الرؤيةاإلستراتيجية  • 
صياغة اإلستراتيجية • 

 • االلتزام بالعمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة

التمويل املستدام • 

تعريف املؤسسة الصغيرة واملتوسطةالهيكل التنظيمي  • 
الهيكل التنظيمي • 

 • اخلبرة بشأن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتجزئة املصرفيةالقيادة واإلدارة 
التخطيط اإلستراتيجي • 

سالمة التشغيل • 

الدورإدارة املوارد البشرية • 
التوظيف • 

مجموعة املهارات • 
التطور املهني الوظيفي • 

ثقافة األداء • 

تقسيم السوق إلى شرائح، 
واملنتجات واخلدمات

تقييم قدرة البنك على فهم وتلبية احتياجات نطاق عريض من شرائح السوق 
يتراوح بني العمليات البنكية التقليدية والعمليات املؤسسية لتحديد الفرص 

اجلديدة في السوق وتصميم وتنفيذ أدوات ومنتجات جديدة خللق القيمة 
بالنسبة للعمالء والبنك

مزيج التركيبة احلالية للعمالءتغطية السوق  • 

معلومات استطالعات السوققدرات التقسيم إلى شرائح  • 
التقسيم على شرائح • 

أدوات التحليل • 

دليل املنتجات واألدواتسلسلة املنتجات  • 
املنتجات اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة • 

تصميم األدوات واملنتجاتتنمية وتطوير املنتجات  • 
التسعير • 

توحيد وتنميط املنتجات • 

الثقافة واملبيعات وقنوات تقدمي 
اخلدمات

تقييم قدرة البنك على التحول من ثقافة اإلقراض التجاري التقليدي املبني 
أساسا على العالقات البنكية الفردية إلى ثقافة استهداف الشرائح العريضة 

في السوق التي تركز على اكتساب العمالء وخدمتهم واستبقائهم. 
ولتحقيق الكفاءة في إدارة املفاضلة بني احلجم وااطر في العمليات البنكية 
اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، يعد أداء املبيعات عامال حاسما في 
هذا الصدد. فهو يتيح للبنك إمكانية املبادأة بالتقاط أفضل العمالء بدال من 

الترويج الجتذاب عمالء محتملني ليست لهم أولوية.

ثقافة املبيعاتإستراتيجية املبيعات وتنظيمها • 
تنظيم املبيعات • 

مهارات مسؤولي املبيعات • 

التميز في األدوات واملنتجاتاكتساب العمالء  • 
توافر أدوات للمعلومات عن األنشطة والعمالء • 

دور الفروعشبكة الفروع  • 
دور مديري املشاريع • 

حجم الشبكة وهيكلها • 
إدارة العالقات • 

قنوات تقدمي اخلدمة بتكلفة منخفضةقنوات تقدمي اخلدمة بتكلفة منخفضة  • 

قدرات البيع املتبادل وبيع أدوات إضافية 
للعمالء

الثقافة • 
األدوات • 

أدوات التحليل • 

تقييم قدرة البنك على التحول بعيدا عن النهج التقليدي إلدارة ااطر املبني إدارة ااطر االئتمانية
على تفادي ااطر واإلقراض النظامي املضمون بصفة مستمرة واإلقراض 

املبني على العالقات إلى النهج الصناعي املوضوعي إلدارة ااطر املعتمد على 
كفاية تقييم ااطر وتخفيفها وأخذها بعني االعتبار في التسعير. ويجب 

على اإلطار اجليد إلدارة ااطر االئتمانية ضمان ما يلي: (1) تقييم ااطر 
االئتمانية بطريقة شاملة ومسبقة ومتسقة في جميع أنحاء املؤسسة 

املصرفية، (2) كفاءة ومالءمة فصل الواجبات فيما بني إجراءات منح القروض 
والتغطية والضمان والصرف، (3) وجود اآلليات احملققة لكفاءة إدارة ومتابعة 

احلافظة والتعلم من التجارب السلبية.

تنظيم الوظائف واملهام املعنية بااطر االئتمانيةاإلدارة والتنظيم  • 
سياسة االئتمان • 

معايير املوافقةتغطية وضمان االئتمان  • 
إدارة االئتمان • 

عملية املتابعةمتابعة احلافظة  • 
إشارات اإلنذار املبكر • 

اإلدارة املبكرة للمتأخرات • 
استعراض ومراجعة احلافظة • 

عملية االستردادإدارة الديون املعدومة  • 
إعادة اجلدولة • 

مخصصات الديون املعدومة • 
أدوات التحليل • 

ثقافة مناذج ااطرالنماذج اخلاصة بااطر  • 
األنظمة • 

تكنولوجيا املعلومات/ أنظمة 
إدارة املعلومات 

تقييم قدرة البنك على احلصول على أفضل التكنولوجيا املتاحة بهدف 
(1) اكتساب ميزة نسبية في خدمة العمالء، (2) حتقيق عمليات التشغيل 
واملعاجلة اآللية ملهام ووظائف املكاتب اخللفية، (3) اعتماد القرارات اليومية 

على احلقائق والبيانات بدال من التقييم والتقدير الشخصي، (4) وضع البنك 
في املقدمة عن طريق أنظمة املعلومات التنفيذية القوية.

إستراتيجية نظام إدارة املعلومات، والثقافة 
التكنولوجية 

إستراتيجية نظام إدارة املعلومات والثقافة التكنولوجية • 

أجهزة الكمبيوتر واملعدات اإللكترونيةشبكة الكمبيوتر واألجهزة اإللكترونية  • 

سلسلة من الوظائفمنظومة البرامج اإللكترونية  • 
توقع التطورات املستقبلية • 

معلومات العمالءالقدرات التحليلية  • 
ممارسات التنقيب عن البيانات • 
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اجلدول 5: عينة جلدول تصنيفي ملعايير "قنوات تقدمي اخلدمة بتكلفة منخفضة

منخفضة بتكلفة  اخلدمة  تقدمي  قنوات 

التكوين مرحلة  في  ناشئبنك  بنك  متقدم  مستوىبنك  أعلى  على  حديث  بنك 

الفروع هي القنوات الوحيدة 
لتقدمي اخلدمات. ولدى بعض 

الفروع ماكينة الصراف اآللي 
التي يتم استخدامها بشكل 

رئيسي من جانب حاملي 
بطاقات االئتمان الدولية.

شبكة الفروع مستكملة بشبكة من ماكينات الصراف اآللي. 

قد تكون العمليات البنكية األساسية متاحة عبر اإلنترنت، بغرض أساسي 
هو إظهار التميز الفني للبنك، ولكنها ال تعتبر قناة توزيع خدمات ذات 

إمكانات مهمة. ويُستخدم موقع البنك على اإلنترنت بشكل رئيسي لتقدمي 
مساندة العالقات العامة.

توافر عدد كبير من ماكينات الصراف اآللي 
يتيح أداء املعامالت النقدية األساسية 
وعمليات االطالع على بيانات احلسابات.

العمليات البنكية عبر اإلنترنت متاحة 
ويتم تشجيعها من قبل العمالء كطريقة 

لتخفيض تكلفة إدارة احلسابات من قبل 
البنك.

تستخدم مراكز االتصال األنظمة اآللية في 
معاجلة املكاملات الواردة من العمالء والعمالء 

احملتملني.

مستوى جيد حليازة العمالء بطاقات ائتمان 
وقدرتهم على إجراء عمليات بنكية عبر 

اإلنترنت.

يستخدم البنك الفروع، ومراكز االتصال، 
وماكينات الصراف اآللي، والعمليات البنكية 

على اإلنترنت كمجموعة من قنوات التوزيع 
ذات التكلفة املثلى من خالل حتفيز العمالء 

على استخدام القنوات ذات التكلفة األشد 
انخفاضا.

العام  خالل  االتصال  مراكز  مبعرفة  معاجلتها  ستتم  العمالء  من  الواردة 
املقبل.

اإلستراتيجية  ااالت  أحد  في  املندرجة  القدرات  جميع  في  البنك  تصنيف  وبعد 
واملعيار  البنك  نتائج  بني  بصريا  يقارن  الشكل  جنميّ  رسم  إعداد  يتم  اخلمسة، 
احلديث األعلى مستوى. وبالنسبة للمجال اإلستراتيجي األول، يتم تصنيف البنك 
”البنك  بني  فيما  وسط  منطقة  في   42 الشكل  في  توضيحي  كمثال  املشمول 
الناشئ“ و”البنك املتقدم“ من حيث اإلستراتيجية والهيكل التنظيمي، ولكنه ما 
مقدور  وفي  واإلدارة.  القيادة  حيث  من  التكوين“  مرحلة  في  ”بنك  طور  في  يزال 
لهذه  طبقا  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  العمليات  تقييم  عملية 
إلى  احلاجة  متس  التي  ااالت  واستهداف  حتديد  سرعة  من  البنك  متكن  أن  القدرات 

حتسينها فورا.

عند قيام مستشارين من مؤسسة التمويل الدولية بإجراء االختبار التشخيصي، 
والضعف  القوة  ملواطن  حتليال  العمليات  لتشخيص  النهائي  الناجت  أيضا  يتضمن 
بتحليل  البنوك  تزويد  يتم  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .(SWOT) والتهديدات  والفرص 
شامل جلميع القدرات في كل مجال من ااالت اإلستراتيجية مشفوعا بالتوصيات 

الالزمة.

الشكل 42: عينة لتصنيف بنك طبقا ال اإلستراتيجية، ومحور 
التركيز على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وقدرات التنفيذ

اإلستراتيجية، ومحور التركيز على املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة وقدرات التنفيذ
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اجلدول 6: تعريف االحتاد األوروبي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة بأنها 
شركات يعمل بكل منها ما يتراوح بني 10 إلى 250 موظفا

املبيعات السنويةعدد املوظفنيحجم الشركة

أقل من مليوني يوروأقل من 10 الصغرى

أقل من 10 ماليني يوروأقل من 50 الصغيرة

أقل من 50 مليون يوروأقل من 250املتوسطة

املصدر: التوصية رقم 96/280/ سي ئي، حتديث مايو/أيار 2003

اجلدول 7: تعطي مؤسسة تنمية الصناعات الصغيرة واملتوسطة املاليزية تعريفا مختلفا للمؤسسات الصغرى والصغيرة واملتوسطة 
حسب الصناعة

اخلدمات، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالصناعات التحويلية، والصناعات الزراعيةحجم الشركة

 أقل من 5 موظفني أو مبيعات بأقل من 53 ألف دوالرأقل من 5 موظفني أو مبيعات بأقل من 66 ألف دوالرالصغرى

أقل من 19 موظفا أو مبيعات بأقل من 200 ألف دوالرأقل من 50 موظفا أو مبيعات بأقل من مليوني دوالر الصغيرة

أقل من 50 موظفا أو مبيعات بأقل من مليون دوالر أقل من 150 موظفا أو مبيعات بأقل من 6.6 مليون دوالر املتوسطة

.(SMIDEC) املصدر: مؤسسة تنمية الصناعات الصغيرة واملتوسطة املاليزية

اجلدول 8: ال يوجد غالبا أي تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة حتى في داخل البلدان نفسها

املبيعات السنوية (اإليرادات)عدد املوظفنيالبلد

أقل من 500 موظف بالنسبة ملعظم الصناعات التحويلية وقطاع الواليات املتحدة 
التعدين 

أقل من 7 ماليني دوالر بالنسبة ملعظم الصناعات غير 
التحويلية، ولكن املبيعات (اإليرادات) تتراوح إلى ما يصل إلى 

35.5 مليون دوالر 

أقل من 50 مليون دوالر كندي10 إلى 250 موظفاكندا

أقل من 500 موظف في الصناعات التحويلية، وأقل من 50 موظفا املكسيك
في قطاع اخلدمات 

200-300 ألف راند إلى 4-50 مليون راند جنوب أفريقي حسب  ما يتراوح بني 10-20 إلى 100-200 حسب الصناعة جنوب أفريقيا 
الصناعة

أقل من 200 موظف في الصناعات الكثيفة العمالة وأقل من 100 تايلند
موظف في الصناعات الكثيفة االستخدام لرأس املال

10 إلى 250 موظفاتركيا 

املصادر: مؤسسة التمويل الدولية (2004)، بيئة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مصر، وإدارة األعمال الصغيرة في الواليات املتحدة، ومصلحة اإلحصاءات في كندا.

املرفق ألف

عينة من تعريفات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
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اجلدول 9: دراسات احلاالت البنكية املشمولة في دليل املعرفة املصرفية

محاور التركيز األساسيةالبنك، السوق الرئيسية 

النهج املتجاوز نطاق اإلقراض بشأن تطوير املنتجات اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطةبنك آي سي آي سي آي (ICICI Bank)، الهند دراسات احلاالت  •

عملية التغطية والضمان املتعددة األوجه  •

تقسيم السوق إلى شرائح فرعية حسب الصناعة  •

متويل أسهم رأس املال وأشباه أسهم رأس املال للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة  •

•  التعلم للوصول ألشد الطرق فعالية وكفاءة في اخلدمة البنكية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة من واقع احلافظة الراهنة ويلز فارجو (Wells Fargo)، الواليات املتحدة 
للعمالء

تقسيم نهج اخلدمة إلى شرائح حسب حجم العميل  •

جتريب أساليب استهداف الشرائح العريضة في السوق لتحقيق استنارة العمالء احملتملني واكتسابهم  •

 ،(Standard Chartered) ستاندرد تشارترد
آسيا والشرق واألوسط وأفريقيا

•  عمليات الفصل اإلستراتيجي بني املهام وتكليف وحدات وموظفني بخدمة شريحة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على 
املستوى العاملي

التنوع مع مراعاة املساواة بني اجلنسني واالشتمال، واستهداف خدمة النساء من صاحبات مشاريع األعمال  •

تنقيح تقسيم نهج اخلدمات إلى شرائح حسب قيمة إيرادات العميل  •

خدمة النساء صاحبات مشاريع األعمالبنك أكسس، شركة محدودة عامة، نيجيريا األبحاث املوجزة  •

فهم السوق وتقسيمها إلى شرائح فرعية  •

أول بنك من حيث الدخول في حيز خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطةبنك مسقط، سلطنة عمان   •

تطوير فهم السوق من خالل مصادر متعددة للمعرفة  •

 Eastern Bank) إيسترن بنك ليمتد

Limited)، بنغالديش

التغلب على التحديات االقتصادية الكلية  •

الدخول في السوق  •

استخدام منهجية مؤسسة التمويل الدولية املعنية باالختبار التشخيصي من أجل استهداف حتسني العمليات والتشغيلبتك هامكور (Hamkor bank)، أوزبكستان   •

تنمية وتطوير مجموعات عمل متخصصة في ااطر االئتمانية   •

االستفادة من املساعدات املالية املقدمة من املؤسسات املالية الدولية بنك إن بي دي (NBD Bank)، روسيا   •

الدخول في عالقة شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية  •

املرفق باء

قائمة دراسات احلاالت البنكية واألبحاث املصرفية املوجزة
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خدمات االستثمار

من  الدولية  التمويل  مؤسسة  تقدمها  التي  املساعدات  في  املالي  الشق  يتكون 

أربعة أنواع رئيسية لالستثمارات:

قروض تشمل القروض املمتازة، والقروض غير املمتازة، والقروض القابلة للتحويل،   •
وميكن أن تكون هذه القروض ذات أسعار ثابتة أو متغيرة.

متثل االستثمارات في أسهم رأس املال استثمارات في أسهم رأس مال البنوك   •
القائمة بخدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، كمساهم بحصة األقلية.

غير  القروض  من  الدخل  أذونات  املال  رأس  أسهم  أشباه  استثمارات  تتضمن   •
ويتم  التصفية،  حالة  في  القروض  من  مرتبة  أقل  عادة  تعتبر  التي  املمتازة 

احتسابها كثيرا كرأس مال من الطبقة الثانية ألغراض تنظيمية.

البنكية،  للقروض  احلدود  عبر  ضمانات  ااطر  بإدارة  اخلاصة  املنتجات  تتضمن   •
ضمانات  إلى  باإلضافة  األخرى،  الديون  خدمة  والتزامات  السندات،  وإصدار 

لتعهدات العمالء، مثل سندات األداء.

في نهاية السنة املالية 2009، بلغت حافظة ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية 
مليار   6.1 واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  مع  املتعاملة  املالية  املؤسسات  بشأن 

دوالر (الشكل 43).

اخلدمات االستشارية

مؤسسة  جعلت  بالتنمية،  املعنية  رسالتها  من  كجزء  االستثمار،  إلى  باإلضافة 
تقدمي  حيث  من  الطليعة  في  يجعلها  الذي  الوضع  في  نفسها  الدولية  التمويل 
نطاق  توسيع  على  املالية  املؤسسات  قدرة  بتعزيز  املعنية  االستشارية  اخلدمات 

املؤسسة  أطلقت   ،2007 عام  في  الدولية,  املمارسات  أفضل  واعتماد  أنشطتها 
الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  بالعمليات  املعني  العاملي  البرنامج 
قدرة  إتاحة  على  كبير  عاملي  تأثير  إحداث  إلى  البرنامج  هذا  ويهدف  واملتوسطة. 
العالم  في  املالية  اخلدمات  على  احلصول  على  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
الصغيرة  املؤسسات  متويل  فجوة  من  احلد  على  املؤسسة  وتعمل  النامي. 
أفضل  وتوزيع  ونشر  املؤسسية  القدرات  بناء  خدمات  تقدمي  خالل  من  واملتوسطة 

املمارسات املعنية بكفاءة استهداف شريحة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

خدمات بناء القدرات املؤسسية

بخدمة  القائمة  املالية  املؤسسات  بتمكني  الدولية  التمويل  مؤسسة  تقوم 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من إجناز ما يلي:

الصغيرة  املؤسسات  خدمة  على  للتركيز  وإستراتيجية  تنظيمي  إطار  تصميم   •
واملتوسطة.

إلى  منتجات  تقدمي  عند  للعمالء  قوية  قيمة  وبناء  شرائح  إلى  العمالء  تقسيم   •
العمالء املستهدفني وخدمات متميزة

توحيد املنتجات واألدوات والعمليات  •

حتقيق التكلفة األمثل في تقدمي املنتجات واخلدمات عبر القنوات املالئمة.  •

خلق ثقافة مبيعات قوية  •

إنشاء أنظمة وعمليات لإلدارة املستقلة واملوضوعية للمخاطر  •

والضمان،  والتغطية  ااطر،  تقييم  في  االئتماني  التصنيف  أدوات  استخدام   •
وتبسيط العمليات ، والتسعير املستند إلى حتليل ااطر

االستفادة من التكنولوجيا في تقليل تكلفة اخلدمات  •

أدوات املعرفة

حتقيق  من  املالية  املؤسسات  لتمكني  أدوات  أيضا  الدولية  التمويل  مؤسسة  تقدم 
األدوات  هذه  وتتضمن  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  شريحة  استهداف  كفاءة 

ما يلي:

مجموعة أدوات مؤسسة التمويل الدولية املعنية باالختبار التشخيصي للعمليات   •
تقييم  إجراء  تتيح  التي   − واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  اخلاصة  املصرفية 

شامل ألداء املؤسسات املالية في أكثر من 100 من القدرات التخصصية.

املرجعية  باملعايير  املعني  االنترنت  عبر  الدولية  التمويل  مؤسسة  استقصاء   •
للعمليات املصرفية اخلاصة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة − وهو استقصاء 
متاح عبر موقع على االنترنت جلميع بنوك األسواق الصاعدة املهتمة في مقارنة 
باخلدمة  القائمة  النظيرة  البنوك  تنتهجها  التي  باملمارسات  مرجعيا  معاييرها 

البنكية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

من طور التقييم األولي إلى مرحلة التنفيذ، تقدم مؤسسة التمويل الدولية سلسلة من املساعدات إلى البنوك القائمة بخدمة املؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة. وتتضمن املشاركة االعتيادية ملؤسسة التمويل الدولية مع البنك املعني اجلمع بني االستثمارات املالية املتعددة السنوات واتفاقية اخلدمات 

االستشارية.

الشكل 43: زيادة هائلة في استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في 
املؤسسات املالية القائمة بخدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

حافظة ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية اخلاصة باملؤسسات املالية القائمة 
بخدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

املصدر: مؤسسة التمويل الدولية (2009)

املرفق جيم

الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية
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مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي املعني بالتعامل مع 

القطاع اخلاص، تشارك في أداء رسالة اموعة املتمثلة في:

محاربة الفقر بجدية ومهنية من أجل حتقيق نتائج دائمة.   •

مساعدة الناس على مساعدة أنفسهم والبيئة التي يعيشون فيها من خالل   •

وإقامة  الالزمة،  القدرات  وبناء  املعرفة،  ومشاطرتهم  لهم،  املوارد  إتاحة 
الشراكات في القطاعني العام واخلاص.

وتعمل املؤسسة على تشجيع النمو االقتصادي املستدام في البلدان النامية عن 
األسواق  في  اخلاصة  األموال  رؤوس  وتعبئة  اخلاص،  القطاع  استثمارات  متويل  طريق 
واحلكومات  األعمال  مؤسسات  إلى  االستشارية  اخلدمات  وتقدمي  الدولية،  املالية 

على حد سواء. 

خلق  على  الصاعدة  األسواق  في  املالية  واملؤسسات  الشركات  املؤسسة  وتساعد 
البيئي،  واألداء  الشركات  حوكمة  وحتسني  ضريبية،  إيرادات  وحتقيق  العمل،  فرص 
أحوال  حتسني  في  الهدف  ويتمثل  احمللية.  مجتمعاتها  مساندة  في  واملساهمة 
مزايا  من  االستفادة  إلى  احلاجة  أمس  في  هم  الذين  وخاصة  املعيشية،  الناس 

ومنافع النمو االقتصادي. 

املرفق دال

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
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